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Marts
2. Formiddagshøjskole v. Carsten Holvad. Konfirmandstuen  
kl. 10.00.
6. 1.s.i.fasten. Afskedsgudstjeneste for Torben i Vejlby kl. 11.00 v. 
TSS. 
9. Læsekreds: Yasunari Kawabata "De tusind traner" (1966).  
Konfirmandstuen kl. 19.00.
15. Natandagt i Vivild kirke kl. 21.00.
17. Generalforsamling. Konfirmandstuen kl. 19.00.
20. 3.s.i.fasten. Gudstjeneste m. dåb i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.  
24. Fyraftenssang i konfirmandstuen kl. 17.00-17.45.
27. 4.s.i.fasten. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vivild kl. 11.00  
v. Ole Juul.
30. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.

April
7. Foredrag v. Christian Hjortkær om skam, foredragssalen på 
VGI kl. 19.15.
10. Palmesøndag. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.00 v. SRH.
14. Skærtorsdag. Kirkevandring fra Vejlby-Vivild kl. 12.00.  
Gudstjeneste i Vivild kl. 15.00 v. SRH. 
15. Langfredag. Gudstjeneste m. korsang i Vejlby kl. 11.00 v. SRH. 
17. Påskedag. Gudstjeneste m. kirkekaffe i Vivild kl. 11.00 v. SRH. 
21. Læsekreds: Karl Ove Knausgård "Fuglene under himlen” 
(2019). Konfirmandstuen kl. 19.00.
27. Nørkleklubbens sæsonafslutning i konfirmandstuen kl. 10-12.
28. Fyraftenssang i konfirmandstuen kl. 17.00-17.45.

Maj (til foreløbig orientering)
1. Orgelkoncert ved Klaus Bjerg. Vejlby kirke kl. 19.00.
8. Befrielsesgudstjeneste i Vivild kirke kl. 19.00.
14. Konfirmation i Vivild kirke kl. 10.30

FORMANDENS INDLÆG  
Generalforsamling i 2022 afholdes den 17. marts og forslag fra 
medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal fremsæt-
tes inden udgangen af februar. I år er der fire bestyrelsespladser på 
valg, og tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har indvilget i 
at genopstille. Vi opfordrer vore medlemmer til at finde kandidater 
til bestyrelsesvalget. Hvis du gerne vil vide mere om indholdet og 
omfanget af bestyrelsesarbejdet, inden du foreslår én eller selv stiller 
op, må du ikke tøve med at kontakte bestyrelsen.
Hjælpepræst Torben Scherff Sørensen har meddelt bestyrelsen, at 
han af helbredsmæssige årsager ikke længere kan varetage opgaven 
som hjælpepræst. Bestyrelsen takker Torben for hans virke i valgme-
nigheden, og der arrangeres en afskedsgudstjeneste med Torben, se 
omtale på denne side.

Velkommen i foråret! - Frans Maribo Pedersen

AFSKEDSGUDSTJENESTE MED TORBEN
Som nærmere beskrevet i formandens indlæg her på siden, har Tor-
ben Scherff Sørensen valgt at takke af efter mange års tjeneste som 
hjælpepræst. Vi har nydt godt af Torbens hjælp, og har naturligvis 
spurgt, om ikke vi kan få glæden af en afsluttende gudstjeneste med 
ham. Det kan vi, og det bliver søndag d. 6. marts kl. 11.00 i Vejlby 
kirke. Efter gudstjenesten samles vi til en kop kaffe i våbenhuset. Vi 
håber, at alle, der har mulighed for det, vil komme og være med til at 
takke Torben for den gode indsats gennem årene. Vel mødt!

FORMIDDAGSHØJSKOLE:  
MIN BEDSTEMOR OG ANDRE FYRTÅRNE
Forstander ved Rude Strand Seniorhøjskole og tidligere forstander 
på VGI, Carsten Holvad, gæster os ved formiddagshøjskolen onsdag 
d. 2. marts kl. 10. Om foredraget skriver han: ”Om at blive til nogen 
og ikke kun til noget. Om personer og situationer der gennem mit 
liv har været med til at gøre mig til den jeg er. Positiv og optimistisk 
foredrag om relationer og værdier hvor den enkelte har mulighed 
for at se sig selv i sammenhængen. Og om rejsen  
mellem de unge og seniorerne.” Undervejs vil han  
også tale lidt om Rude Strand, og om det at tage på  
højskole som senior. Alle er velkomne til at deltage,  
og tilmelding er ikke nødvendig. Pris for kaffe,   
foredrag og frokost: 75 kr.

NØRKLEKLUB
Traditionen tro mødes nørkleklubben sidste onsdag i måneden i 
konfirmandstuen i Vivild. Således onsdag d. 30. marts samt onsdag 
d. 27. april. Begge gange fra kl. 10-12. Medbring egne projekter eller 
mød op og bliv inspireret på dagen. I april afrundes nørkleklubben 
for denne sæson, hvorefter vi er klar til at starte op igen til septem-
ber. Alle er velkomne! 

DET ER SKAMMENS SKYLD
Ph.d. og højskolelærer, Christian Hjortkær fra Silkeborg Højskole 
gæster os med et foredrag om skam torsdag d. 7. april. Foredraget 
afholdes i samarbejde med VGI i efterskolen foredragssal kl. 19.15. 
Om foredraget skriver han: ”Skammen er vendt uventet tilbage. Vores 
bedsteforældre kastede den bort og forbød den. Vi er fri af skam, sag-
de de. Men i dag rammer skammen ungdommen som en boomerang 
lige i ansigtet. Vi skammer os, selvom  
vi ikke må. Vi føler os afslørede og utilstrækkelige,  
når vi sammenligner os med andre. Problemet er  
ikke, at vi har gjort noget forkert, men at vi aldrig 
har gjort nok. Hvad gik der galt? Og hvad kan vi  
gøre ved det?” Alle er velkomne til at deltage i dette  
livsvise foredrag. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

PÅSKENS AKTIVITETER
Påsken nærmer sig med hastige skridt, og vi er i fuld gang med at 
planlægge, hvordan den skal markeres i år. I kalenderen kan I se 
tider og steder for årets påskegudstjenester. Derudover er det værd at 
bemærke, at vi gentager succesen fra sidste års kirkevandring, når vi 
Skærtorsdag går fra Vejlby til Vivild kirke, denne gang ad en rute på 
9 km i alt. Vi går fra Vejlby kirke kl. 12.00, og der vil være en pause 
omtrent halvvejs, hvorfra det vil være muligt at stå af eller på gåturen, 
såfremt man ikke kan gå hele distancen. Nærmere information om 
afgangstidspunkt fra og placering for pausestedet kan fås ved henven-
delse til Signe eller Kirsten Bjerg i ugen op til påske. Medbring vand 
samt evt. kaffe/kiks til turen, som kan nydes i pausen. Vi afrunder 
turen med gudstjeneste i Vivild kirke kl. 15.00. 
Klaus Bjerg er i fuld gang med at planlægge forårets korbegivenheder, 
og vi håber, at de blandt andet vil synge for os  
under gudstjenesten Langfredag i Vejlby kirke  
kl. 11.00. Påskedag er der kirkekaffe i våbenhuset  
efter gudstjenesten. Vi glæder os til at markere  
påsken med jer!

NATANDAGT I VIVILD
Tirsdag d. 15. marts afholder vi en halv times musikalsk natan-
dagt i Vivild kirke kl. 21.00. Sammen lader vi dagen gå på hæld til 
afdæmpet orgelmusik, tændte stearinlys og lyden af tekstlæsning og 
bøn. Kirken kan rumme alt, hvad vi kommer med, uagtet om det 
er glæde eller sorg, bekymringer eller håbefuld forventning. Der er 
plads til det hele, og alle er velkomne! Signe leder andagten, og Klaus 
akkompagnerer på orgel. 

LÆSEKREDS
Valgmenighedens læsekreds mødes i konfirmandstuen på Sønder-
marksvej 43, Vivild fra kl. 19.00-21.30. Nye læsere kan altid være 
med, også selvom det kun er til gennemgangen af et enkelt værk et 
enkelt værk, og deltagelse forudsætter ikke medlemsskab af valgme-
nigheden. Der vil være kaffe/te, kage og fælles drøftelse af bogens 
tematikker og deres relevans for vort fælles liv. Sæsonens sidste to 
romaner er:

Onsdag d. 9. marts: Yasunari Kawabata "De tusind traner". I denne 
kærlighedsroman følger vi en ung mand og hans søgen efter kærlig-
hed og hans kurtisering af en ung kvinde. Romanen kredser om den 
skam og de forventninger som både kvinder og mænd, men særligt 
kvinder, er underlagt i det japanske samfund. 

Torsdag d. 21. april: Karl Ove Knausgård "Fuglene under himlen". 
Denne ultrakorte novelle er en god indgang til Knausgårds i øvrigt 
meget omfattende forfatterskab. Novellen beskriver kvinderne fra tre 
generationer og fortæller om deres interne relationer i et kort udsnit 
af livet, der udspiller sig over ganske få dage og afspejler noget, vi alle 
genkender: Vi føler, vi kender vores familie godt og bekymrer os om 
hinanden hele tiden, men kommunikationen er ikke altid lige nem, 
og hvor godt kender vi i det hele taget hinanden?


