
INDKALDELSE TIL  
GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed 
torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 i konfirmandstuen. Samtidigt ind-
kaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. april 2023 
kl. 19.00 i konfirmandstuen. På dagsordenen til begge generalforsam-
linger er forslag til ændring af vedtægternes §§ 4, 9 og 11. Ændrings-
forslagene kan læses på hjemmesiden www.norddjurslands-valg-
menighed.dk under fanebladet ”Om Norddjurslands Valgmenighed”, 
”Generalforsamling”. Baggrunden for, at bestyrelsen fremsætter 
forslag om ændring af vedtægterne er, at de nuværende vedtægter 
ikke er i overensstemmelse med SKATs fortolkning af Ligningslovens 
§8a og §12.3 om fradrag for gaver og løbende ydelser til almennyttige, 
religiøse foreninger. Vedtægtsændringerne er derfor nødvendige 
af hensyn til, at medlemmer fortsat kan få fradrag i indkomstskatten 
for indbetalte gaver og løbende ydelser. Som noget nyt indføres et 
medlemskontingent på kr. 150,00 årligt som legitimering af medlem-
skabet af Norddjurslands Valgmenighed. Dette medlemskontingent 
er ikke fradragsberettiget. Forslag fra medlemmer, til behandling på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen 
af februar måned.

75-ÅRS JUBILÆUM
Søndag d. 19. marts fylder valgmenigheden 75 år. Det fejres med 
gudstjeneste i Vivild kirke kl. 11.00 og efterfølgende jubilæumsfest på 
VGI. Tilmelding til arrangementet er nødvendigt af hensyn til forplej-
ning senest d. 11. marts. Nærmere invitation annonceres i Lokalavisen 
samt på vores hjemmeside i løbet af februar.

AFTENFOREDRAG
Onsdag d. 8. marts vil Lena Bjørn fra 
Samsø fortælle Decameronhistorier, 
som er historier fra en 600 år gammel 
pandemi. Omkring år 1350 hærgede 
’Den sorte Død’ i Europa. Forfatteren 
Boccacio skrev værket Decameron, 
som består af en række småfrække 
fortællinger fra et pestramt Firenze. 
Kaffe og foredrag 50 kr. 
Alle er velkomne! 
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Kalender
Februar
 1. Formiddagshøjskole m. Hans Jørgen Rasmussen.  
 Konfirmandstuen kl. 10-12.30.
 3. Babysalmesang, konfirmandstuen kl. 9.
 3. Natandagt v. konfirmanderne og SRH, 
 Vivild kl. 21.00.
 5. Septuagesima. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 
 v. Ole Juul. 
 9. Fyraftenssang, konfirmandstuen kl. 17.00-17.45.
 10. Babysalmesang, konfirmandstuen kl. 9.
 19. Fastelavn. Gudstjeneste i Vejlby kl. 17.00 v. SRH.
 22. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.
 24. Babysalmesang, konfirmandstuen kl. 9.
 26. 1.s.i.fasten. Gudstjeneste m. kirkekaffe 
 i Vivild kl. 11.00 v. SRH.

Marts
 3. Babysalmesang, konfirmandstuen kl. 9. 
 5. 2.s.i.fasten. Gudstjeneste i Vivild kl. 09.30 v. SRH.
 8. Foredrag med Lone Bjørn: 
 Decameron-fortællinger, konfirmandstuen kl. 19.00.
 10. Babysalmesang, konfirmandstuen kl. 9.
 14. Natandagt, Vejlby kl. 21.00 v. SRH.
 17. Babysalmesang, konfirmandstuen kl. 9.
 19. Valgmenighedens 75-års jubilæum 
 på VGI kl. 11-16. Gudstjeneste i Vivild kl. 11.
 22. Læsekreds: Søren Ulrik Thomsen 
 ’St. Kongensgade 23’, konfirmandstuen kl. 19.00.
 23. Fyraftenssang, konfirmandstuen kl. 17.00-17.45.
 24. Babysalmesang, konfirmandstuen kl. 9.
 26. Mariæ bebudelse. Gudstjeneste i Vivild 
 kl. 11.00 v. Ole Juul. 
 29. Nørkleklub i konfirmandstuen kl. 10-12.
 30. Generalforsamling, konfirmandstuen kl. 19.00.

Påsken 2023
 2. Palmesøndag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 11.00 v. SRH.
 6. Skærtorsdag. Kirkevandring fra Gjesing 
 til Vivild med gudstjeneste kl. 14.00.
 7. Langfredag. Gudstjeneste i Vejlby kl. 09.30 v. SRH.
 9. Påskedag. Gudstjeneste i Vivild kl. 09.30 v. SRH.

FORMIDDAGSHØJSKOLE
Onsdag d. 1. februar er der formiddagshøjskole med Hans Jørgen 
Rasmussen, der gennem en årrække har været museumsbetjent og 
omviser på herregårdsmuseet på Gammel Estrup. Han kender museet 
ud og ind med alle de fantastiske historier, som det gamle hus rummer. 
Han vil berige os med et passende udvalg af disse historier. Foredrag 
og frokost 75 kr. Alle er velkomne!

BABYSALMESANG, 6-12 MDR
Foråret byder på babysalmesang målrettet babyer på 6-12 måneder 
og deres forældre. Vi mødes første gang fredag d. 3. februar kl. 9-10 
i konfirmandstuen på Søndermarksvej 43 i Vivild. Sidste mødegang 
er d. 24. marts. Vi runder hver gang af med kaffe/kage og mulighed 
for forældresnak. Du kan melde dig til ved at sende en SMS til vores 

præst, Signe på 23679413. Pris: 20 kr. pr. gang.

FYRAFTENSSANG
Et nyt år betyder fornyet sangglæde. Det fejrer vi med fyraaftenssang 
torsdag d. 9. februar samt torsdag d. 23. marts. Begge gange i kon-
firmandstuen kl. 17.00-17.45. Arrangementet er uformelt: Vi møder op, 
synger sammen og går hver til sit. Glade og opladte af tonernes kraft. 

Alle kan være med!

FASTELAVNSJAGT 
I ALLINGÅBRO
Søndag d. 19. februar er det 
fastelavn. Det fejrer vi med  
musikalsk gudstjeneste i Vejlby 
kirke kl. 17.00, hvor også  
menighedens kor vil synge. 
Forud for gudstjenesten er der 
mulighed for, at børn og barnlige 
sjæle kan deltage i fastelavnsjagt 
i Allingåbro fra kl. 15-18. Man 
går på jagt efter katte i byen, 
der hver bærer en QR-kode der 
kan scannes, så man kan lære 
mere om fastelavn. Der vil være 
en lille quiz og fastelavnsboller  
ved kirken forud for gudstjene-
sten, fra kl. 16.30. Man starter  
og slutter ved kirken.  
Alle kan være med!

NATANDAGTER
Februar og marts byder på hele to natandagter. Den første er arran-
geret af konfirmanderne i samarbejde med Signe og afholdes i Vivild 
kirke fredag d. 3. februar kl. 21.00. Den anden afholdes i Vejlby kirke 
tirsdag d. 14. marts kl. 21.00. En natandagt er en meditativ afslutning på 
dagen i kirkens rum, hvor salmer, bønner og læsninger danner rum for, 
at vi kan give slip på dagen og byde natten velkommen. Andagterne 
tager omtrent en halv time. Alle er velkomne!

LÆSEKREDS
Alle er velkomne i valgmenighedens læsekreds. 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. Forårssæsonen byder på følgende værker:
Onsdag d. 22. marts: Søren Ulrik Thomsen ”Store Kongensgade 
23”: et erindringsessay om moderens depression, om klasselærer 
Bodil, morfar Henning og skønne Jane fra Sølvgade Skole, om hvorfor 
man skriver, om frygten for alderdommens rædsler – og om en lejlig-
hed i Store Kongensgade 23, hvor forfatteren kun boede et enkelt år, 
men alligevel er stedet, hvorfra fremtiden altid vil udstråle. Vel mødt! 
Tirsdag d. 18. april: Haruki Murakami ”Første person ental”


