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FORMANDENS HILSEN
Snart er det jul skønt vejret ikke tyder på det. I Valgmenigheden har vi 
planlagt mange arrangementer og gudstjenester i anledning af julen 
og nytåret og man kan orientere sig om disse på denne side samt på 
hjemmesiden. I bestyrelsen arbejder vi  med forberedelserne til 75. års 
jubilæet i marts samt årsmødet for Foreningen af Frie Grundtvigske  
Valg- og frimenigheder i maj 2023, to store arrangementer som vi glæ-
der os til at præsentere for medlemmerne i det nye år. Aktuelt arbejder 
vi med  forslag til vedtægtsændringer som følge af en skærpet praksis 
fra SKAT, der har betydning for medlemmernes mulighed for fradrag for 
gaver og løbende ydelser. Disse forslag skal forlægges på den kom-
mende generalforsamling i marts 2023. Nærmere orientering vil ske i 
f.m. indkaldelse til generalforsamlingen. En glædelig jul og et godt nytår 
til alle! Frans Maribo Pedersen

HILSEN FRA BARSELSVIKAR
Kære alle. Endnu en kirkeside til avisen og endnu et nyhedsbrev, der 
udkommer på mail næstkommende uge.  Som I ser, er pladsen fyldt ud 
af gode begivenheder, fra nørkleklub til juletræf i mange udformninger. 
Gudstjenesterne er på plads. Også efterskole og de små skoleklasser 
kommer forbi til traditionsrige skoleafslutninger. Minikonfirmander afslut-
tede et godt og sjovt forløb. Og snart holder også babysalmesangere.
Det gør jeg også den 01. januar. Jeg vil her sige tak for disse måneder 
hos Valgmenigheden. Dejligt at få ”genoplevet” hvor megen energi og 
glæde, sang og samtale, der er i alle sammenhænge. Glædelig advents-
tid, jul og nytår fra Karen Marianne.

BABYSALMESANG 
Mødes sidste gang torsdag den 24. nov. i konfirmandstuen:
Siden den 06. oktober har vi ugentligt mødtes til babysalmesang først 
i kirken og nu i konfirmandstuen, til en dejlig formiddag med syngende 
babyer og forældre. Vi har sunget, danset, klappet, blæst sæbebobler, 
plasket i dåbsvand og tændt lys. Alt sammen til spil ved Vibeke Nørøxe. 
Signe Helbo påtænker en fortsættelse under andre former for lidt ældre 
babyer (6 mdr. til 12 mdr. ca.) når hun nu vender tilbage i arbejdet som 
præst i Valgmenigheden efter barsel.  Herom senere i næste kirkeblad.

JULETRÆSTÆNDNING 24. NOV. 
kl. 16.15 i Vivild kirke og ved brugs med Luciaoptog, sang og musik.
Program: Vi begynder i Vivild kirke kl. 16.15 med sagte smukt orgelspil 
ved organist Per R. Møller. Vi synger kendte sange og salmer, hører 
kendte fortællinger, og oplever konfirmanderne gå Lucia optog.  Kl.17.00 
går vi over til pladsen ved Brugsen. Her er der juletræstænding Her 
serveres der gløgg og æbleskiver, og selveste julemanden ankommer i 
vogne med hesteforspand og deler julegodter ud til alle søde børn.
Denne begivenhed sker som altid i samarbejde mellem Valgmenighe-
den, Vivild sogn, Brugsforeningen, og Borgerforeningen i Vivild.
Alle er velkomne.

ADVENTSMØDE 
Den 27. nov. kl. 14.00 i Vivild kirke. Kaffebord  
og adventstale kl. 15.00 i konfirmandstuen.
Det traditionsrige adventsmøde holdes i lighed med andre år i Vivild 
Kirke den 1. søndag i advent den 27. november kl. 14.00. Her deltager 
konfirmander med adventskranse og lys. Kl. 15.00 er der kaffebord i 
konfirmandstuen. Herefter holder forstander på VGI-efterskole Per Olaf 
Schmidt, (til daglig kaldet Poli) adventsforedrag som her beskrevet: 
”Mit liv med to kulturer - samt en status for efterskolernes position i det 
danske uddannelsesbillede 2022”. Poli siger: ”Med udgangspunkt i 
min egen opvækst i Sydslesvig vil jeg fortælle om at vokse op og leve 
mellem - og med - den danske og den tyske kultur, og et lille indblik i 
forskellene i de to kulturers advents- og juletraditioner. Jeg har været en 
del af efterskolen i Vivild siden 1999. I mit oplæg vil jeg forsøge at tegne 
et billede af, hvordan efterskolerne står i dagens uddannelsesbillede og 
hvor jeg oplever udfordringerne samt potentialet for fremtiden”. Alle er 
velkomne til såvel gudstjeneste som til kaffebord efterfølgende.

NØRKEKLUB 
30. november og 25. januar i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.
At ”gå i” nørkleklub er en uforpligtende oplevelse. Her mødes man med 
strikketøj, sytøj eller andet håndarbejde. Eller blot for at se de andre 
arbejde. Alt sammen over en kop kaffe eller the. Ikke noget særligt pro-
gram. Ud over at være til stede for at få en hyggelig snak på en onsdag 
formiddag.  Det er gratis at være med. Alle er velkomne til at kigge forbi 
kortere eller længere tid.  Man mødes  sidste onsdag i hver måned.

3. SØNDAG I ADVENT 
Den 11. december kl. 09.30 i Vejlby kirke: ”de 7 læsninger”, kor , Luciaoptog.
En gammel engelsk juletradition kaldet ”de 9 læsninger” har for mange år 
siden indtaget julen i Danmark med en gudstjeneste, der veksler mellem 
kendte læsninger fra julens begivenheder og så korsang og musik og 
fællessang med den øvrige menighed. Dette sker også i Vejlby Kirke kl. 
09.30 den 11. december. Her vil menighedens kor synge, og andre vil 
læse læsningerne, i år forkortet til ”7 læsninger”. - Og konfirmander vil gå 
Luciaoptog.

JULEKONCERT 
Med Vivildkoret 12. december Vejlby kirke kl. 19.00.
Årets julekoncert med Vivildkoret og med Rebecca Ryan Thomsen som diri-
gent finder sted mandag den 12. december kl. 19.00 i Vejlby Kirke. Koncer-
ten er bundet sammen af nye og gamle, kendte og mindre kendte julesang 
og-salmer. Som sædvanlig vil der også være mulighed for fællessang. 
Koncerten varer ca. 1 time. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

NATANDAGT 
Torsdag 15. december Vivild kirke kl. 21.00-21.30: ” tidens fylde”.   
Aftenandagterne er et frirum til stilhed og eftertanke. Salmesang veksler 
med musik, kort betragtning, og stilhed og lystænding. Alle er velkomne.

NYTÅRSAFTEN 
31. dec. vejlby kirke kl. 15.30 i konfirmandstuen
Også i år fejrer vi nytårsaften sammen med sognemenighederne i Vivild og 
Vejlby kl. 15.30-16.30 i Vejlby Kirke. Præsterne fra begge menigheder har 
sammen planlagt gudstjenesten. I år vil klokkenist og organist Per Møller 
sidde ved orglet. Traditionen tro ønsker vi hinanden et ”Godt nytår” med 
”tak for et gamle!” med et glas bobler og nybagte kransekager.

LITTERATURKREDS 
11. januar kl. 19.00-21.15.
Vi fortsætter med at læse i det nye år.  Denne gang bog ved forfatter Geir 
Gulliksen: ”Historien om et ægteskab”. Signe Helbo indleder. Nye læsere i 
kredsen er altid velkomne!

SANGAFTEN 
Tirsdag den 17. januar i konfirmadstuen kl. 19.00-21.00
Denne gang synger vi en “hel” aften fra højskolesangbogen – naturligvis 
med tid til kaffedrikning og snak undervejs. Men vi skal i den grad have rørt 
sangstemmerne! Aftenens første del vil Klaus og Signe stå for med hensyn 
til sangvalg, og herefter vil der være “ønskekoncert”, hvor alle kan byde ind 
med sangønsker. Vel mødt! Alle er velkomne til at synge med.

MENIGHEDSKORET
Vil du være med til at synge i menighedskoret ved udvalgte gudstjenester 
i løbet af året, da kontakt  organist Klaus Bjerg. Der stilles ingen krav om 
forudgående sangerfaring eller nodekendskab.
Koret skal medvirke ved særlige gudstjenester hen over året. Koret øver 
ikke fast ugentligt. Send en mail til mail@norddjurslands-valgmenighed.
dk eller ring på menighedens telefon, hvis du vil synge med.  Venlig hilsen 
Klaus Bjerg, organist.
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VALGMENIGHEDENS PRÆSTER:
Vikarierende præst, Karen Marianne Kristensen
Søndermarksvej 43, Vivild, 8961 Allingåbro 
tlf. 8648 6003. Mobil: tlf. 2367 9413
mail@norddjurslands-valgmenighed.dk
Hjælpepræst Ole Juul 
Formand Frans Pedersen tlf. 3028 7487
Kasserer Ellen Boelsmand tlf. 5186 6635

Se mere på vores hjemmeside:
WWW.NORDDJURSLANDS-VALGMENIGHED.DK

Kalender
November:
24. Babysalmesang i konfirmandstuen kl.10.30 til   
 11.30. Alle er velkomne.
24. Juletræstænding i Vivild Kirke kl. 16.15-16.45. Konfirman 
 der medvirker med Luciaoptog. I samarbejde med Vivild  
 Brugs, Vivild Borgerforening, Vivild sogn.
27.  Adventsmøde med gudstjeneste kl.14.00 ved KMK i   
 Vivild Kirke. Konfirmander medvirker. Kaffebord og 
 foredrag ved Per Oluf Schmidt, forstander på VGI kl.   
 15.00:”Mit liv som to-kulturel”, dansk og tysk. - Samt om  
 efterskolelivet her og nu og i fremtiden. Læs omtale.
30. Nørkleklub 10.00-12.00 i konfirmandstuen. 
 Alle er velkomne.

December:
11.3.s.i advent ”de 7 læsninger” kl.09.30 i Vejlby Kirke. 
 Menighedskoret synger. Luciaoptog med konfirmander. 
12. Vivildkoret synger julen ind i Vejlby Kirke kl. 19.00. 
 Alle er velkomne. Gratis adgang.
15. Natandagt kl. 21.00-21.30 ved KMK i Vivild Kirke. 
 ”Tidens fylde”. 
24. Juleaften.  Vejlby kirke  kl. 14.30 ved KMK.
24. Juleaften    Vivild kirke  kl. 16.00 ved KMK.
25. Juledag      Vivild kirke  kl. 11.00  ved KMK.
26. 2. juledag Vejlby kirke. kl. 11.15  ved KMK.  
 (tidspunkt korrekt!)
31. Nytårsaften Vejlby Kirke kl.15.30 Gudstjeneste i 
samarbejdes med sognemenigheder i Vivild og Vejlby.  
KMK og Gustav Eyermann.16.30 Bobler og kransekage.  
Godt nytår!

Januar:
11. Litteraturkreds ved Signe Helbo i konfirmandstuen  
 kl. 19- 21.15. Bog: Geir Gulliksen: ”Historien om et 
 ægteskab”. Nye læsere velkomne.
15. 2.s.e.HTK Vivild Kirke kl. 11.00 ved SH.
17. Sangaften ved Klaus Bjerg og Signe Helbo fra kl.19.00-  
 21.30 i konfirmandstuen
22. 3.s.e.HTK Vejlby Kirke kl. 09.30 ved SH.
25. Nørkleklub kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen. 
 Alle er velkomne.
29. s.s.e. HTK Vivild Kirke kl. 11.00 ved Ole Juul.


