
Juli-August-September-Oktober 2022

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.



Bestyrelse
Karin Nagskov, Aulum (formand) – 
formand@avv-valgmenighed.dk
Carsten Juul, Vind (næstformand)
Gerda Jacobsen, Sørvad (Kasserer)
Gitte Fonager, Aulum
Trine Videbæk, Aulum (sekretær)
Martin Bonde, Vind  (suppleant)

Valgmenighedens personkreds

Valgmenighedspræst
Finn Tarpgaard
Valgmenighedens Hus
Holstebrovej 9, 7490 Aulum, 
telefon 97 47 24 13
I ferier og fridage omstilles der 
automatisk til afløser.
E-mail:praest@avv-
valgmenighed.dk 
Sikker e-mail: fot@km.dk

Forretningsfører
Harald Nielsen, Søndermarken 
11, 7490 Aulum. 
Telefon 23 82 40 53                                                                                                                                               
E-mail: harald@avv-
valgmenighed.dk. 
Kontaktes for adresseændringer 

og forsendelse af kirkeblad. .. 

Kirkebetjeningen
Organist: Jane Vennersdorf 
Afløsere: Sebastian Hahn, 
Åse Leth
Kirkesangere: Ninna Hauge Særkjær 
og Irene Hauge Særkjær. 
Kirketjenere: Tage Hansen, Ninna 
Hauge Særkjær og Irene Hauge 
Særkjær.

Valgmenighedens husorkester
Peder Fonager, harmonika. Bent Grønbæk Olesen, violin. Birgitte 

Leth, trompet. Jane Vennersdorf, klaver og sang



Hilsen fra præsten

Valgmenighedens 
personkreds

Den lyse tid

Vi er i denne lyse tid på året. Solen skin-
ner de fleste af døgnets timer og bringer 
frugtbarhed på jorden. Ja – alt det liv, vi 
kan registrere på jorden skyldes faktisk 
at solen sender sin energi til jorden.

Det kan betragtes som et rent fysisk 
fænomen. Solen sender sin energi til 
jorden og mister dermed en del af sin 
vægt, idet solens masse bliver lavet om 
til energi.

Solen mister cirka 4,3 millioner tons af 
sin vægt hvert sekund, så den brænder 
op på et tidspunkt. Men solen er ufat-
telig stor. Selv om den lyser de næste 
milliard år, har den kun mistet 1/1000 
af sin vægt!

Så ved at brænde og miste sin egen 
vægt, giver solen energi, varme, lys 
og frugtbarhed til jorden. Noget der 
ikke blot er en livsbetingelse for alt liv 
på jord, men solens lys giver bestemt 
både fysisk velvære og psykisk glæde 
og livsglæde til os mennesker.

Ikke så mærkeligt, at solen og solens lys 
så ofte bliver brugt som billede på det 
åndelige, det usynlige og den religiøse 
del af tilværelsen. Det at solen brænder 
op, giver liv til os mennesker!

Finn Tarpgaard

Årets konfirmander: 
Anders Busk Nagskov, 
Konrad Galsgaard Kappel, 
Simon Maarbjerg 
Bendesen, Theodor 
Engholm Melvej



Prædiken fra pinsedag i Vinding Kirke

Pinse!
Det er virkelig livsglædens fest!

Og så falder pinsen samtidigt med, at 
naturen i Danmark står allersmukkest 
og allermest frisk.

Det hele er sprunget ud og det er ble-
vet lunere i vejret, så de korte bukser 
og bare tæer også kan komme frem.

Bøgen står lysegrøn og syrenerne 
spreder deres duft, så man næsten 
kan blive helt høj af at gå i naturen for 
tiden.

Man kunne fristes til at gøre pinsen til 
blot at være en naturfest. Men det er 
meget mere end det. Det er en fest for 
det tredje ben i vores tro på den tre-
enige Gud: Fader, Søn og Helligånd.

Den Helligånd, som Jesus i dagens 
tekst fra Johannesevangeliet beder 
Gud om at sende til os. Som en sand-
hedens ånd. Som noget usynligt, men 
alligevel levende.

Så pinsens fokus er Helligånden, som 
er noget usynligt, men samtidigt noget 
levende og livgivende?

Det siger sig selv, at det let bliver no-
get floffy noget at tale om og digte 
sange om.

Derfor har vi – i hvert fald i vores vest-

lige kultur – lært os at bruge billed-
sprog, hvor vi bruger nogle konkrete 
ord om noget synligt, men som skal 
forstås som billede på det abstrakte og 
usynlige.

Og hvad er mere oplagt end at bruge 
naturen i maj til at beskrive det ånde-
lige og livgivende.

Det er især Grundtvig, der er ekspert i 
at bruge naturen som billedsprog.

Især i Grundtvigs pinsesalmer er det 
næsten tonen fra Jesu lignelser, der 
går igen. Når Jesus starter en lignelse 
med: Det er med gudsriget som …. Og 
så kommer der en fortælling fra hver-
dagen, der bruges som billedfortælling 
på, hvad det Guds rige, han taler om, 
er for noget.

Når Grundtvig digter om Helligånden 
og pinsen, kan det f.eks. være med ud-
tryk som: 

I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.



Det dufter hjemligt gennem løvet og
det ånder himmelsk over støvet.

Når bladene er kommet på træerne i 
maj bemærker vi igen vindens susen 
og bevægelsen i træernes løv. En be-
vægelse, der kan høres og mærkes så 
smukt, at det bevæger noget inde i os.

Det bruger Grundtvig til at beskrive 
den guddommelige pust i mennesket 
som væsen – som han her, som han så 
ofte gør, kalder for støvet.

Det lufter og vifter og ånder, når 
Grundvig digter om Helligånden.

Det lufter liflig under sky

som et billede på den åndelige kraft, 
der kommer helt fra paradis -  Hel-
ligånden -  som vi som menneske en-
gang imellem kan få fornemmelsen af. 

Det er en åndelig kraft, som daler fra 
det himmelske og virker her mellem 
os – og løfter os til at se mennesket 
og menneskers fællesskab til at være 
mere end biologi og molekyler.

At tro på Helligånden er derfor en tro 
på, at sandheden om mennesket er at 
vi også har fået del i den guddomme-

lige kærlighedens ånd.

En usynlig kraft, vi ikke kan fremtvin-
ge, som ikke kommer af menneskelig 
kraftanstrengelse eller ved meditation. 

Det er heller ikke noget, man kan ud-
danne sig til. Det kommer ikke ved 
lærdom – og slet ikke ved belæring! – 
Og altså heller ikke ved at missionere!

Som det lød i den første læsning i dag 
fra Jeremias: Ingen skal belære sin bro-
der om at kende Herren. For alle ken-
der Herren – fra den mindste til den 
største.

Og den guddommelige kærlighedens 
ånd, er en ånd, som daler, som altså 
kommer til os. Og den virker gennem 
mennesket – ja faktisk taler gennem 
mennesket.

Helligånden ligger som en dyb tone 
i menneskers fællesskab. Den er ikke 
blot usynlig. Den er også før-sproglig. 
Alle tungemål smelter sammen, så vi 

Prædiken

I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.



Prædiken

på trods af forskellige sprog, forstår 
vores fælles sandhedens og kærlighe-
dens ånd. En forsoningens sprog, som 
forener os som mennesker.
Helligånden samler os mennesker 
som mennesker. Derfor taler vi om 
Helligåndens fællesskab.

Ja. Måske er det det, det netop ophø-
jer os til at være menneskelige væse-
ner – og viser, at vi ikke blot er intel-
ligente dyr.

At det er sandhedens ånd betyder, at 
det er den sande glæde, den sande 
lykke og den sande kærlighed, vi mær-
ker og oplever, når Helligånden er på 
spil. Når vi mærker Helligåndens fæl-
lesskab mennesker imellem.

Lige som når vi fryder os over denne 
tids blomster, fuglesang, nyudsprung-
ne blade og den lune vinds susen i 

Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

træerne.

Helligånden puster på en måde både 
fællesskabet og evighedens lys ind 
over menneskelivet.

Og med Grundtvigs ord: 
Helligånden er som en rose, der blom-
strer – et billede på alt det smukke i 
den del af livet og verden, som ikke 
kan ses – aldrig kan blive færdigt ud-
forsket eller afklaret, men som allige-
vel giver liv og glæde. Så pinse er både 
Helligåndens og livsglædens fest!

Glædelig pinse!
Finn Tarpgaard

AUTORISATION
Kære valgmenighedsmedlemmer

Vi har stadigvæk brug for, at I sørger for at opdatere jeres autorisation hos SKAT, da 
denne kun gælder i 5 år. Er du i tvivl, om din autorisation kan være udløbet, kan du 
til enhver tid gå til ”Fornyelse af autorisation” ved at logge ind på din side hos SKAT 
og gøre følgende:
1. Fjern fluebenet ud for ”Skatteattest med indkomstoplysninger” og sæt fluebenet 

på ny. Derved fremkommer en ny dato.
2. Gå helt ned i bunden af siden og klik på ”Godkend”.
3. Nu er skatteautorisationen fornyet 5 år frem.
4. På valgmenighedens hjemmeside er der ligeledes en beskrivelse af, hvordan 

man gør det, og man kan selvfølgelig også henvende sig til forretningsføreren og 
få hjælp.



Bestyrelsens side

Konstituering
Ved generalforsamlingen ønskede valgmenighedens formand gennem mange 
år, Carsten Bjerrum, ikke genvalg. Blandt de deltagende i generalforsamlingen 
var der ikke umiddelbart en ny kandidat, der ønskede at træde ind i bestyrel-
sen. Generalforsamlingen besluttede derfor at give bestyrelsen mandat til selv 
at gå ud og søge efter et nyt medlem, hvilket heldigvis er lykkes.
Carsten Juul fra Vind har sagt ja til en plads i bestyrelsen og vi vil gerne byde 
ham hjertelig velkommen.
På det først kommende møde efter generalforsamlingen har den nye bestyrel-
se konstitueret sig. Tidligere har en stor del af opgaverne ligget hos formanden, 
hvilket den nye bestyrelse gerne vil ændre på, så tyngden bliver fordelt på flere 
skuldre. Det er ligeledes fortsat bestyrelsens hensigt at være repræsenteret ved 
menighedens arrangementer, hvilket giver jer medlemmer mulighed for en tæt-
tere kontakt til jeres bestyrelse.

Konstituering ser således ud:
Formand: Karin Hvas Nagskov, Aulum,  Næstformand:  Carsten Juul, Vind
Kasserer:  Gerda Jacobsen, Sørvad,  Sekretær:  Trine Videbæk, Aulum
Medlem:  Gitte Fonager, Aulum,  Suppleant:  Martin Bonde, Vind

Vi glæder os til arbejdet med fortsat at skabe liv og aktivitet i vores fælles valg-
menighed og håber at mange vil bakke op om fællesskabet

Ny i bestyrelsen
Jeg er nyt medlem Valgmenighedens bestyrelse. Jeg hedder Carsten Juul, og 
er bosiddende i Vind By. Jeg er født i Vejle og er uddannet lærer fra Jelling 
Seminarium. Er gift med Inge, som også er læreruddannet, og som tidligere 
har siddet i Valgmenighedens bestyrelse. Min familie og jeg har boet i Vind 
siden juni 1977, hvor jeg tiltrådte stillingen som skoleleder på Vind Skole. I 
2010 gik jeg på pension.
Vi har været medlemmer i Valgmenigheden siden midt i 80érne. Jeg har et 
frivilligt job i Vind lokalhistoriske Arkiv, da jeg er meget historisk interes-
seret, har desuden puslet lidt med slægtsforskning. Ellers går min tid med 
pasning af børnebørn og samvær med familien. Jeg nyder at passe hus og 
have samt foretage cykelture i vores dejlige land.



Arrangementer 
Aulum-Vinding-Vind 

Valgmenighed

Sang-eftermiddage i Valgmenighe-
dens Hus - ved Finn Tarpgaard. 

Vi synger fra Højskolesangbogen. 
Gitte Fonager sidder ved klaveret. 
Hvis vi er heldige hjælper Peder 
med bas.

Onsdag den 7/9 kl. 14.30
Onsdag den 5/10 kl. 14.30
Onsdag den 2/11 kl. 19.00 
(Syng dansk aften)
Onsdag den 7/12 kl. 14.30

Sangeftermiddage
Der er ingen tilmelding. Mød blot op. 
Kaffe/te og brød kr. 25,00 pr gang. 
Kan betales med Mobile pay eller 
kontant.

Konfirmandforberedelse

Kunne du tænke dig at følge en anderledes og Grundtvigsk konfirmand-
forberedelse?
Så er du sammen med dine forældre velkommen til 

Infoaften
Tirsdag den 16. august kl. 19.00

Kom og hør om vores konfirmandforberedelse, der bl. a. indeholder

- Fortælling og sang
- Leg og grublerier
- Bålhygge
- Forskellige ture

Tilmelding senest den 12. august.
Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske til Finn Tarpgaard på 
97 47 24 13 eller på mail: praest@avv-valgmenighed.dk

Vi mødes i Valgmenighedens Hus, Holstebrovej 9, Aulum.



I anledning af Aulum-Vinding-Vind Valgmenigheds 100-års jubilæum ud-
skriver vi en konkurrence om at skrive en højskolesang eller salme.
Sangen må gerne tage udgangspunkt i friheden til at følge sin personlige 
tro og muligheden for at styrke sin tro i et fællesskab med andre og i et 
frit valg af det sprog og den tone, man ønsker skal være gældende i sit 
religiøse liv.

Som inspiration kan nævnes følgende citater fra Grundtvig:

1. Mennesket er ingen abekat, bestemt til først at efterabe de andre dyr, 
og siden sig selv til verdens ende, men han er en mageløs, underfuld 
skabning, i hvem guddommelige kræfter skal kundgøre, udvikle og klare 
sig gennem tusinde slægter, som et guddommeligt eksperiment, der 
viser, hvordan ånd og støv kan gennemtrænge hinanden, og forklares i 
en fælles guddommelig bevidsthed. (1832)

2. Langt mere værd end det røde guld
 det er sin gud og sig selv at kende (1856)

3. Hvem der selv vil være fri, må lade næsten være det med sig. (1838)

4. Kirken er til for folkets skyld og ikke folket for kirkens. (1851)

5. Mit land, siger Herren, er himmel og jord,
 hvor kærlighed bor. (1853)

6. (Om påsken:)
 Kærligheden, hjertegløden 
s tærkere var her end døden. 

7. Du, som har dig selv mig givet, 
 lad i dig mig elske livet, 
 så for dig kun hjertet banker, 
 så kun du i mine tanker 
 er den dybe sammenhæng! (1837)

Sidste frist for indlevering af sang er den 1. august 2022. 
Vindersangen præmieres efterfølgende med 20.000 kr for tekst og 10.000 
kr for melodi. – Tekst alene er også velkommen. 

Forslag sendes til praest@avv-valgmenighed.dk. 

Skriv en højskolesang



15. august - kl. 18.30: 
Tur på Vind hede med start ved Vind kirke. 
Få øget kendskab til vores lokale natur og historie.
Ud over lokale guider, har vi som gæsteguide Karsten Filsø, som er 
opvokset i området.

Tur på Vind hede

Kulturmødet på Mors
25. august kl. 10.00 – 27. august kl. 17.00
I år vil Skærum Mølle-udvalget under Grundtvigsk Forum være at 
finde på festpladsen i Nykøbing Mors.
Udvalget har sit eget telt med mange indslag fra både valgme-
nigheder og øvrige samarbejdspartnere. Alle er velkommen til at 
besøge Kulturmødet og programmet bliver offentliggjort den 20. 
juni på www.kulturmoedet.dk



Børnesangkor - efterår 22
Sammen med ”Sanglærken og Sebastian” tilbyder vi børnefællessang 
for børn 8 – 12 år. 

Vi øver 5 eftermiddage:

Ons.  26. okt.  kl. 16 – 17

Ons.   2.  nov.  kl. 16 – 17

Ons.   9.  nov.  kl. 16 – 17

Ons.  16. nov.  kl. 16 – 17

Ons.  23. nov. kl. 16 – 17

Søn.  27. nov. kl. 17.00 – generalprøve

Søn.  27. nov. kl. 19.00 – kirkekoncert

Søndag den 27. november er første søndag i advent, og børnekoret 
synger i forbindelse med aftensgudstjeneste i Aulum kirke kl. 19.00

Børnesangkor - efterår 22

Høstgudstjeneste

Der er høstgudstjeneste i Vinding kirke søndag den 18. september.
Husorkestret medvirker.

Efterfølgende er der frokost i Sørvad Fritidscenter. Tidligere præster 
vil i anledning af 100 års jubilæet blive indbudt til at deltage.

Tilmelding til Finn Tarpgaard på 97 47 24 13 eller praest@avv-valg-
menighed.dk senest den 14. september.



Søndag den 9. oktober 2022

Program:

10.30 Gudstjeneste i Vind kirke, 

 v. Finn Tarpgaard

12.00 Middag i Vind Landsbycenter

12.45 Sangkvarter

13.00 Foredrag ved Michael Brautsch

 ”Et servicetjek på tilværelsen” 

Michael Brautsch er foredragsholder, forfatter og sognepræst i Frederiks-
berg Sogn, og han har holdt et utal af foredrag og kurser inden for den 
eksistensfilosofiske retning. På skoler og arbejdspladser, for foreninger 
og forskellige fagforbund, på tværs af kulturer og religiøse baggrunde. 
Altid på jagt efter det der binder os sammen som mennesker, i vores 
eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed.

14.30 Kaffe, sang og afslutning

Tilmelding: Til 97472413 eller praest@avv-valgmenighed.dk 
Tilmeldingsfrist: Den 2. oktober 2022
Pris: 250 kr. 
Vind kirke, Råstedvej 2, 7500 Holstebro
Vind Landsbycenter, Holstebrovej 20, 7500 Holstebro
Arrangeret af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Spørgsmål til de enkelte arrangementer sendes til:
praest@avv-menighed.dk.

Efterårsmøde for Midt- og Vestjyske Valgmenigheder



Grundtvigs Fødselsdag 
på Skærum Mølle 

torsdag d. 8. september 2022 
 
 
Kl. 17.00: Festgudstjeneste i Råsted Kirke v. Finn Tarpgaard 
 
Kl. 18.00: Middag på Skærum Mølle 
 
Kl. 19.00: Festtale ved Morten Kvist: Om sammenhængen 
mellem kristendom, sund fornuft og folkeoplysning hos Grundtvig – 
en (næsten) ubrudt tradition i dansk skole og åndsliv 
 
Aftenen byder også på højskolesang og præsentation af bogen 
Grundtvig: Danmarks store mand, som Grundtvig Centeret 
udgiver i anledningen af 150-året for Grundtvigs død. 
 
 
Pris for middag med drikkevarer, kaffe og kage: 200,- 
– betales ved indgang (kontant/MobilePay). 
 
Tilmelding senest mandag d. 5. september 
til 97 48 13 22 eller tilmelding@folkeuniversitetscenteret.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb 
 

Aftenen er arrangeret af Grundtvigsk Forums Skærum Mølle-udvalg 



Udlejning/lån af Valgmenighedens Hus
Bestyrelsen har lavet følgende retningslinjer i forhold til udlejning af 
lokalerne i underetagen.

•	 Lokalerne	kan	kun	lejes	af	medlemmer	af	valgmenigheden
•	 Lokalerne	kan	lejes	til	arrangementer,	der	tager	udgangspunkt	

i	en	kirkelig	handling	eksempelvis	dåb,	konfirmation	og	
begravelse/ bisættelse

•	 Der	opkræves	ikke	en	leje	af	lokalerne,	men	i	stedet	et	
obligatorisk beløb til rengøring.

•	 Køkkenet	er	kun	godkendt	som	anretterkøkken.
· Haven må gerne benyttes i forbindelse med arrangementet
•	 Lokalerne	rummer	max	40	personer

Gry Bylow VennersdorfTilde Stjernholm Søndergaard



Meddelelser

Dåb

Vielse

Begravelse

Ved dåb og vielse kan det 
foretages ved ind- og udgang 
samt efter gudstjenesten. Ved 
begravelse i god tid før be-
gravelsesgæsterne ankommer.

Foto og video

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 
er en selvstændig menighed inden for 
Den Danske Folkekirke. Gudstjene-
ster, foredrag og andre arrangemen-
ter er åbent for alle interesserede, 
også ikke-medlemmer. 
Oplysninger om evt. medlemskab, og 
hvad det indebærer, gives ved hen-
vendelse til formanden eller præsten.

Aftales med valgmenighedspræ-
sten i god tid. Brug mailen fot@
km.dk når der sendes dokumen-
ter med personoplysninger.

Aftales med valgmenigheds-
præsten i god tid. Brug mailen 
fot@km.dk når der sendes do-
kumenter med personoplys-
ninger.

Tidspunkt for begravelse eller 
bisættelse aftales med valgme-
nighedspræsten,	som	koordinerer	
tidspunktet med sognets kirke-
myndighed.

Præsten vil meget gerne in-
formeres,	 hvis	 man	 bliver	 vi-
dende	 om,	 at	 et	 medlem	 af	
valgmenigheden er flyttet på 
plejehjem.

Plejehjem

Døbte

Gry Bylow Vennersdorf
Tilde Stjernholm Søndergaard

Konfirmerede
Anders Busk Nagskov
Konrad	Galsgaard	Kappel
Simon Maarbjerg Bendesen
Theodor Engholm Melvej

Viede
Didde	Anneberg	Pedersen	og	
Morten Højbjerg Pedersen

Døde
Else Grete Blæsbjerg



17. juli 5. søn e. trin. Vinding Kl. 14.00 Caspar Wenzel Tornøe

7. aug. 8. søn e. trin. Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
14. aug. 9. søn e. trin. Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
  Kirkekaffe
21. aug. 10. søn e. trin. Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard

8. sept. Grundtvigs fødselsdag
  Husorkester Råsted Kl. 17.00 Finn Tarpgaard
11. sept 13. søn e. trin. Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
18. sept. 14. søn e. trin.
  Høstgudstjeneste 
  Husorkester Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
25. sept. 15. søn e. trin. Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard

9. okt. 17. søn e. trin.
  Efterårsmøde Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
16. okt. 18. søn e. trin. Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
30. okt. 20. søn e. trin. Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
  Kirkekaffe

Gudstjenester
Aulum - Vinding - Vind

Juli-August-September-Oktober 2022

Tirsdag 9. aug. kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
Tirsdag 23. aug. kl. 10.15 Kastaniegården
Tirsdag 23. aug. kl. 15.00 Birketoft

Plejehjemsgudstjenester:

Plejehjemsgudstjenesterne er åbne for alle interesserede, såvel pårørende som andre. 
Finn Tarpgaard er præst, hvor ikke andet er nævnt. 
Kirkebil kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer ved dagen forinden at ringe 
til: Tommys Taxi, Telefon 97 47 14 00. Der betales 10 kr. til chaufføren.

Tirsdag 13. sept. kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
Tirsdag 11. okt. kl. 10.30 Sørvad Plejecenter


