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Maj
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

Juni
5. Grundlovsdag og pinse. Gudstjeneste i Vivild kirke kl. 14.00  
v. KM efterfulgt af grundlovsmøde. 
8. Jesus på Slottet. 
11. Udflugt kl. 8.30-17.00.
19. 1.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. KM.
25. Årsmøde i Ubberup Valgmenighed.
28. Sommersange i natten, Vivild kirke kl. 22.

Juli
3. 3.s.e.trin. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. KM.
24. 6.s.e.trin. Gudstjeneste i Vivild kl. 09.30 v. KM. 

FORMANDENS INDLÆG  
Efter generalforsamlingen i marts, hvor Klaus Schelander afløste Jytte 
Schmidt i bestyrelsen, består denne nu af følgende medlemmer: Kirsten 
Bjerg, Kis Ruby, Ellen Boelsmand, Magny Fynbo, Jack Jackson, Klaus 
Schelander og Frans Maribo Pedersen. Referat, beretning og regnskab 
fra generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden. Bestyrelsen har 
konstitueret sig den 7. april med Frans Maribo Pedersen som formand, 
Kirsten Bjerg som næstformand og Ellen Boelsmand som kasserer. Fra 
bestyrelsen vil vi gerne ønske vores præst Signe Helbo en god barsel og 
samtidig byde Karen Marianne Kristensen velkommen som barselsvikar.
 
Med venlig hilsen
Frans Maribo Pedersen

PRÆSTEVIKAR OG BARSEL
Vores præst, Signe Helbo, skal på barsel. Heldigvis har Karen Ma-
rianne Kristensen, der var vores præst før Signe, tilbudt at træde til 
i barselsperioden. Det er bestyrelsen og begge præster rigtig glade 
for, og vi håber, at også menigheden vil nyde godt heraf. Karen Ma-
rianne har allerede overtaget de fleste præstegerninger, mens Signe 
herfra vil lægge sin energi i årets konfirmation. Når den er afholdt, 
går hun officielt på barsel. Som udgangspunkt vikarierer Karen 
Marianne til og med nytår, og hun glæder sig til gensynet med 
menigheden. Karen Marianne træffes på samme mail og telefon-
nummer, som Signe hidtil har været tilgængelig på. Begge fremgår 
nederst på siden.

ORGELKONCERT
Søndag d. 1. maj byder vi på en forårskoncert, hvor Vejlby Kirkes 
orgel får lov til at spille på alle tangenter – og 
med alle toner og klangfarver! Koncerten, der 
varetages af vores organist, Klaus Bjerg, kommer 
til at indeholde mange forskellige genrer, der alle 
på hver deres måde kredser om fred, frihed og 
mangfoldighed. Igennem koncerten vil man kunne 
lytte til musicalmusik, opera, viser, sange og salmer 
fra rundt omkring i verden – både nyt og gammelt, 
kendt og mindre kendt. Undervejs vil der også 
være fællessang. Alle er velkomne!

UDFLUGT D. 11. JUNI
Med afgang fra Vivild kirke kl. 8:30 og Vejlby kirke kl. 8:40 går 
turen til Fængslet i Horsens og Den genfundne Bro ved Vestbirk. 
Undervejs til Fængslet serveres der formiddagskaffe. Efter Fængslet 
går turen til Den genfundne Bro, hvor der fortælles om broen. Der 
er mulighed for en kortere gåtur i den flotte natur, og en medbragt 
madpakke kan nydes. Inden turen igen går med Djursland, får vi 
serveret kaffe. Læs evt. mere på stedernes hjemmesider.
Tilmelding senest den 5. juni til Kis Ruby: kisr@mail.dk eller Ellen 
Boelsmand: kasserer@norddjurslands-valgmenighed.dk. Pris 200kr 
per person (børn gratis) som betales kontant eller via MobilePay 
668173 (skriv udflugt) senest den 5. juni. 

GRUNDLOVSMØDE 
D. 5. juni afholder vi vores traditionsrige 
grundlovsmøde med både live-musik, 
grillmad, kage, kaffe og grundlovsta-
le, der i år holdes af journalist, Knud 
Mogensen. Festlighederne indledes med 
gudstjeneste i Vivild kirke kl. 14.00. Pris 
for kaffe og kage: 50 kr. Pris for kaffe, 
kage og grill-mad: 75 kr. Børn deltager 
gratis. Vel mødt! 

BEFRIELSESGUDSTJENESTE  
OG FOREDRAG
Valgmenigheden har tradition for at markere d. 4. maj med friheds-
gudstjeneste og efterfølgende foredrag og lagkager i konfirmand-
stuen. I år fejres friheden d. 8. maj kl. 19.00 i Vivild Kirke. Efter 
gudstjenesten vil Anne-Marie Damsgaard Ditlev berige os med et 
causeri over temaet: 
Frihed - måske i forhold til Pilgrimsfærd. 
Pilgrimsfærden er i mange religioner et vigtigt 
ritual, hvor man forlader hverdagen for at 
fokusere på troen og livets store spørgsmål. 
Anne Marie Damsgaard Ditlev har tidligere 
været sognepræst i Voldum-Rud sogne. 
Pris for kaffe, kage og foredrag 50 kr. 
Alle er velkomne! 

JESUS PÅ SLOTTET 
Traditionen tro afholdes der d. 8. juni ”Jesus på Slottet” på Gl. Estrup 
for alle 4. klassere i Norddjurs Kommune. Valgmenigheden glæder 
sig til endnu engang at være del af dette arrangement. Skulle man 
have mod på at være frivillig på dagen, bedes man melde sig til hos 
vores præst. 

ÅRSMØDE FOR FORENINGEN AF GRUNDTVIGSKE 
VALG- OG FRIMENIGHEDER 2022
Årsmøde i hovedforeningen afholdes i år lørdag d. 25. juni i Ubberup 
Valgmenighed. Nærmere information om indhold samt tilmelding 
findes på hjemmesiden www.friegrundtvigske.dk. NB! Tilmelding 
skal ske samlet fra hver menighed, hvorfor man bedes tilmelde sig 
hos Karen Marianne senest d. 1. juni. 

KONFIRMATION 2022 – OG 2023
Fra i år og fremover har vi valgt at ændre den årlige konfirmati-
onsdag til lørdagen efter Store Bededag. Det betyder, at vi i år fejrer 
konfirmationsgudstjeneste lørdag d. 14. maj kl. 10.30 i Vivild kirke. 
Alle er velkomne til at være med i kirken! Vi gentager ligeledes de 
foregående års succes med fællessang på kirkegården efter gudstje-
neste, da det bygger en fin bro mellem kirken og de festligheder, der 
venter bagefter. Skulle man ønske at være med i fællessangen, bedes 
man møde op på kirkegården kl. ca. 11.10. Der vil være mulighed for 
at lægge en hilsen til konfir-
manderne i våbenhuset forud 
for og under gudstjenesterne, 
hvor deres muleposer vil stå 
klar.  
 
Årets konfirmander er: 
Freja Søby Pedersen, Vivild
Elias Zacho Thygesen, Nørager

SOMMERSANGE I NATTEN 
Traditionen tro afrunder vi denne sæson med en herlige hyldest til 
fællessangen, når vi mødes til ”sommersange i natten”. I år bliver det 
tirsdag d. 28. juni i Vivild kirke kl. 22-23. Her byder vi de lyse nætter 
velkommen, og ønsker hinanden en god sommer! 

Kender du én, der gerne vil konfirmeres i Valgmenigheden 
lørdag d. 6. maj 2023? Så kan de melde sig til allerede nu 
ved vores præst på tlf.: 23679413. Spred gerne budskabet!


