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Bestyrelse
Carsten Bjerrum, Vind, (formand).
Tlf. 21 49 91 59
Gerda Jacobsen (næstformand)
Gitte Fonager, Aulum
Karin Nagskov (Kasserer)
Trine Videbæk, Aulum (sekretær)
Martin Bonde, Vind  (suppleant)

Valgmenighedens personkreds

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.. 

Valgmenighedspræst

Kirkebetjeningen
Organist: Jane Vennersdorf 
Afløsere: Kirstine Majlund, 
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
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Hilsen fra præsten

Valgmenighedens 
personkreds

Har du sådan rigtig præstekjole på?
Jeg fortæller alle steder med glæde, at 
jeg virkelig er glad for opgaven at være 
præst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenig-
hed. Jeg har kun positive oplevelser og 
kun mødt positive mennesker. Og så 
vurderer jeg, at jeg falder godt i tråd 
med det kristendomssyn, der er domi-
nerende i valgmenigheden.

Men der er en ting, der overrasker mig. 
Når jeg fortæller mine bekendte – i bl.a. 
erhvervsnetværket i Holstebro, er det 
lidt chokerende, hvor få, der ved, hvad 
en valgmenighed er. De fleste bliver 
meget stille, når jeg fortæller, hvad jeg 
nu laver. Måske efterfulgt af et spørgs-
mål, der afslører stor forvirring om, 
hvad en valgmenighed er. F.eks.: „Har 
du sådan rigtig præstekjole på“? Andre 
spørger forsigtigt og med stor skeptisk 
ind til „hvilken sekt“ det er.

Jeg fornemmer, at det er et fåtal, der 

har en fornemmelse af, hvad det går 
ud på. Bortset fra, naturligvis, de – og 
vi – der er opvokset i Grundtvigske og 
kirkelige kredse.

Jeg tror, der er mange inden for Fol-
kekirken, som vil være interesserede 
i vores forening/menighed, hvis infor-
mationsniveauet var højere. Det er 
bestemt ikke kun en lokal udfordring, 
men en udfordring for alle valgmenig-
heder i landet.

Ordenes betydning ændrer sig hele 
tiden. Derfor tror jeg, at vi her, hvor 
vi nærmer os 100-års jubilæet, skal 
forsøge at nyformulere, hvem vi er, og 
hvad vi står for.

Finn Tarpgaard

Den gennemgående salme er den-
ne gang: 
„Et himmelsk lysglimt slipper ned“. 
En dåbssalme skrevet af Daniel 

Lind i 2009.
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Prædiken fra den 26. september i Vinding Kirke
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Er det tilladt at helbrede på en Sabbat 
eller ej?

Jesus er på besøg hos nogle lovkyn-
dige og ledende farisæer. For dem 
var sabbatten den ugentlige helligdag 
styret af love og regler som fuldstæn-
digt styrede deres adfærd ned i mind-
ste detalje. Man måtte ikke på nogen 
måde arbejde og der var grænser for 
hvor mange skridt man måtte gå!

Og så stillede Jesus det provokerende 
spørgsmål, om love og regler er vigti-
gere end menneskelige hensyn!

Det er jo et spørgsmål, der taler 
direkte ind i vores samfund. Regler og 
dokumenteret adfærd er jo kommet 
til at gennemsyre næsten alt.

Det er helt naturligt og endda værdi-
fuldt, når det gælder tekniske pro-
dukter. Det er jo ret vigtigt for os, at 
svejsninger, legeringer og materialer 
er styret af regler og dokumentation, 
når det gælder det tekniske udstyr i 
vores dagligdag.

Problemet er når der lægges samme 
skabelon ind i den adfærd, hvor 
mennesker hjælper mennesker. Efter 
ideer fra fortidens bilproduktion på et 
samlebånd, bliver det nu fastlagt, hvor 
mange minutter en hjemmehjælper 
eller sygeplejerske må bruge på dit 
og hvor meget på dat.

Både patienten og den hjælpende er 
reduceret til en teknisk genstand.

Kan vi lægge en teknisk model ned 
over menneskelige og mellemmen-
neskelige processer og så tænke, at vi 
har gjort det godt?

Næppe!

Senere i dagens tekst siger Jesus: „En-
hver der ophøjer sig selv, skal ydmy-
ges, og den der ydmyger sig selv, skal 
ophøjes“

Det er måske den ydmyghed, vi 
mangler. En ydmyghed over for den 
menneskelige dimension i samfundet.

En ydmyghed, som de nytestament-
lige tekster gang på gang prøver at 
lære os.

Hvis vi ellers kan finde ud af at være 
ydmyg.

I en af Wulffmorgentalers striber står 
to kristne ved et tag-selv-bord og vil 
overgå hinanden i ydmyghed. „Efter 
dig“ – „Nej, efter dig“ – „Nej, efter 
dig“.
Hvorefter de til sidst begge to dør af 
sult.

Det fortælles også, at hvis præster har 
været sammen til møde og i bilerne 
skal forlade parkeringspladsen sam-
tidig, kan der godt gå lang tid, for de 
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vil jo gerne overgå hinanden i ydmyg-
hed og hensyntagen.

Men hvor går grænsen mellem at 
være ydmyg og hensynsfuld og at 
være hykler?

Vi synes jo nok alle, at det er vigtigt 
at vi omgås hinanden ved at vise hen-
syn og give plads til andre, men hvis 
man står ved et tag-selv-bord og viser 
andre foran en selv, ikke for at tage 
hensyn til den anden, men for at vise 
hvor god og hensynsfuld man er, - så 
er hykleriet intakt.

Nu kunne man jo godt indvende, at 
det ikke just er overdreven ydmyg-
hed og hensynsfuldhed, der præger 
vores samfund. Det er da vist også 
sjældent, at vi ser danskere prøve at 
overgå hinanden i fromme handlin-
ger – hverken i vores daglige liv eller 
i TV programmer – eller på sociale 
medier.

Nok snarere tværtimod. Når der laves 
opslag på de sociale medier – som 
Facebook og Instagram, er der ingen 
ende på, hvor stolt man er, og hvor 
smuk og dejlig og dygtig man frem-
står.
Se mig – jeg har nu løbet en maraton. 
Se mig – jeg har lige strikket en fin 
trøje til mit barn. Se mig – jeg sidder 
nu på denne dyre restaurant og spiser 

Gourmet-mad. Se mig, jeg har nu …. 
Se mig…  Se mig!

Det er ikke just ydmyghed, der er 
dominerende.

For at udstille, hvor godt et men-
neske, man er, ser vi også opslag, 
der roser ægtefællen – hvor sød og 
dygtig, han eller hun er.

Det bliver lidt forloren, når man i 
visse tilfælde aner en antydning af, 
at opslaget mere er lavet for at rose 
sig selv som ægtefælle, end det er af 
kærlighed til den anden.

Det bliver i hvert fald forloren, når der 
forkyndes skilsmisse 3 mdr efter.

Det kan være meget svært at afsløre 
hykleri på de digitale medier. Derfor 
er det også så vigtigt, at børn og unge 
– og os andre -  forstår at det sande 
liv – det er det liv vi lever fysisk til-
stede med hinanden. Ikke det digitale 
medie-liv. 

Men både når det gælder vores fysi-
ske liv med hinanden – og vores digi-
tale liv, så er ydmyghed den tilgang, 
vi må lære for at kunne være noget 
godt for hinanden.

Men kan vi lære ydmyghed?

Ja – vi kender jo nok alle nogen, som 
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har været ramt af ulykke, har mistet 
nogen eller har oplevet stor mod-
gang – og derefter er blevet ydmyge. 
Men kan vi uden stor modgang eller 
ulykke lære ydmyghed?

Ja – det må vi tro på. Hvis vi gang 
på gang lader os inspirere af nyte-
stamentlige fortællinger – og diverse 
salmer og sange.

Som f.eks. de, vi synger i dag i forbin-
delse med Rosas dåb. 

Eller det at få et barn. Det kan be-
stemt gøre os ydmyge over for livets 
underfulde storhed.

Og også når vi hører dåbsbefalingen: 
Hvis vi ikke bliver som et barn, hvis 
vi ikke tager imod livet lige som et 
lille barn, så kommer vi slet ikke ind i 
kærlighedens rige – i Guds rige.

For kærlighed og ydmyghed hører 
sammen. Ja, det kræver faktisk stor 
ydmyghed at elske. 

At elske er at sætte sig selv og sine 
egne behov til side. At gøre sig lille.

Det er godt nok et stort krav, livet på 
den måde stiller til os.

Ikke desto mindre er det kravet til os: 
At vi skal opdage, at vi alle er disciple 
for kærlighedens Gud. At vi skal 

arbejde på, at tjene en Herre over os 
– og ikke vores egen sag.

Det er den ydmyghed, vi alle har brug 
for.

Så må vi lægge love og regler og 
magtønsker til side. Så må regler 
om sabbat, og om arbejdstider – og 
ønsker om egen status - vige – for at 
give plads til mennesket – plads til 
medmennesket!

 
Finn Tarpgaard

Et himmelsk lysglimt slipper ned
og fylder os med lykke,
en undren og en kærlighed,
vi sjældent kan udtrykke.
Hvor er det stort, hvad Gud har 
gjort,
skabt liv i kvindens mave,
en lille kostbar gave.



7

Bestyrelsens side

7

Jubilæumsåret starter

I 2022 har Aulum-Vinding-Vind 
Valgmenighed 100-års jubilæum.

Den 22. marts 1922 blev der afholdt 
stiftende generalforsamling i Aulum-
Vinding-Vind Valgmenighed. 
Den 3. september 1922 anerkendte 
kirkeministeriet Aulum-Vinding-
Vind Valgmenighed som en del af 
folkekirken. 
Den 22. oktober 1922 blev 
Valgmenighedens første præst Hans 
Peder Juul Nyholm indsat.

Vi har valgt at markere vores 100 års 
jubilæum ved at lægge ekstra energi 
og midler i nogle arrangementer i 
løbet af året.

1. Det gælder for højskoledagen i  
 januar, hvor vi har lavet aftale  
 med Jeppe Søe.

2. I marts kommer biskop Henrik  
 Stubkjær på besøg.

3. Efterårsmødet for de   
 grundtvigske valgmenigheder i  
 området bliver afholdt hos os.

4. Vi udskriver en sang konkurren-
ce, som går ud på at få skrevet 
en ny højskolesang.

Sidst i oktober måned i år sender 
vi et brev til de unge medlemmer i 
Valgmenigheden, der er mellem 18 
og 25 år.
Her fortæller vi i kort form, hvad det 
vil sige at være medlem af Aulum 
Vinding Vind Valgmenighed, når man 
er ung.
Nogle af brevene vil ende hos jer 
som forældre, da vi ikke kender de 
unges adresser. 
Vi håber det kan give anledning til en 
snak om hvad en Valgmenighed er.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Siden sidst

Sangeftermiddagene er igen i gang
En gang om måneden afholder vi 
sangeftermiddag i Valgmenighedens 
Hus - med sang, snak og kaffe. Vi 
oplever god interesse for disse 
arrangementer og det højeste antal, 
vi har været er 28 deltagere. Derfor 
fortsætter vi med sangeftermiddage 
en gang om måneden hele vinteren. 

Den 26. august havde vi en hyggelig 
tur til Vind Hede. Vi mødtes ved 
Fuglsang Bro og hørte fortællinger 
fra området. Derefter en tur til 
Lærkehøj, hvor vi sang „Jylland 
mellem tvende have“. Her fik vi en 
opdatering omkring det kommende 
Naturnationalpark, og vi sang solen 
ned med „Stille hjerter, sol går ned.“

Konfirmandtur
Så er konfirmandholdet 21-22 startet. 
Vi havde sammen med forældrene en 
super hyggelig tur til Vedersø Kirke, 
Vest Stadil Fjord, Vesterhavet med 
bunkers ved Søndervig. En historisk 
tur om før kristen tid, kirkebyggeri, 
krigen, krigens ofre, og naturligvis 
oplevelsen af den storslåede vestjyske 
natur ved havet.
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Arrangementer 
Aulum-Vinding-Vind 

Valgmenighed
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Syng dansk aften
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00
I forbindelse med den landsdækkende ”Syng dansk uge” afholder vi en Syng 
dansk aften i Valgmenighedens Hus. Gitte og Peder Fonager finder sange i 
første afdeling, og i anden afdeling synger vi efter forslag fra deltagerne. I 
pausen er der kaffe og kage. Pris 25 kr.

Sangeftermiddage
Sang-eftermiddage i Valgmenighedens Hus - ved Finn Tarpgaard. 

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

Onsdag den  10.  november  kl. 14.30 - 16.00
Onsdag den  12.  januar  kl. 14.30 - 16.00
Onsdag den 9.  februar  kl. 14.30 - 16.00
Onsdag den       9.  marts  kl. 14.30 - 16.00
Onsdag den  6. april  kl. 14.30 - 16.00

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

Vi synger julen ind
Onsdag den 8. december kl. 19.00 er der fællessang med julesange for alle 
i Valgmenighedens Hus.

Det foregår en aften, så de fleste aldersgrupper i en familie kan deltage. Vi 
vil synge julesange og julesalmer – nye og gamle. Vi slutter med æbleskiver. 
Pris 25 kr.
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Julekoncert
Søndag den 19. december har vi 4. søndag i advent. Som organist og kirke-
sanger er der denne søndag hyret ”Sanglærken og Sebastian”. Gudstjenesten 
vil derfor også indeholde en kort julekoncert med dem.

Nytårsdag
Nytårsgudstjenesten den 1. januar kl. 13.30 i Vinding kirke efterfølges af 
nytårshilsen med champagne og kransekage i våbenhuset.

Søndag den 27. marts kl. 10.30 
kommer biskop Henrik Stubkjær 
og holder gudstjeneste i Vinding 
Kirke. Efterfølgende holder han 
foredrag i Sørvad Fritidscenter. 
Nærmere omtale i næste kirkeblad.

Biskoppen kommer på besøg
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Højskoledag
Aulum Vinding Vind Valgmenighed

søndag den 30.  januar 2022
Tema:  Kristendom i den medieskabte virkelighed

Program:

10.30 - 11.30  Gudstjeneste i Aulum kirke ved Finn Tarpgaard

11.45 - 12.30  Frokost i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10.

12.45 – 14.15  Foredrag med Jeppe Søe: 
 Den medieskabte virkelighed.

14.15 - 14.45  Kaffe

14.45 – 15.15  Fællessang

15.30 - 17.00  Foredrag med Jeppe Søe: Barnetro og voksentvivl.

17.15  Suppe og tak for i dag. 

Dagen arrangeres i samarbejde med Aulum Højskoleforening og Vinding-
Vind Foredragsforening.

Oplæg fra Jeppe Søe:
Den medieskabte virkelighed

Teknik og eksperter har overtaget 
magten fra folkelivet. Ord fra avis-
forsider og Tv’ets  eksperter bliver 
vores egne og pludselig har vi glemt 
os selv. Vi er blevet selvvalgte døde 
dørmåtter, som byder livet velkom-
men, men lader verden træde på os 
på vej ind. Vores videnssamfund er 
en gave, men kun hvis vi ved hvad 

der er viden og hvad der er skrot. 
Hvis vi ikke lærer at skelne, bliver 
„vor egen sikre viden“ til en trussel i 
tiden.  Journalist Jeppe Søe forsøger 
at vække „en Adam i os alle“ – det 
oprindelige menneske, der både 
havde jordforbindelse, livsforståelse 
og hjertekontakt. Foredraget virker 
som genoplivning med „mund til 
mund“ metoden.
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A: Hele dagen inkl. fuld forplejning  kr. 375,00
B: Frokost og foredrag “Den medieskabte virkelighed” og kaffe kr. 250,00
C: Kaffe - Foredrag “Barnetro og voksentvivl” og suppe kr. 250,00

Drikkevarer betales særskilt

Tilmelding kan ske på to måder
Du kan sende en mail til praest@avv-valgmenighed.dk 
Oplys om du tilmelder dig A - B eller C og antal personer for hhv. A – B eller C.
Eller du kan ringe til Finn Tarpgaard på 97 47 24 13.
Tilmelding senest den 25. januar

Betaling
Beløbet betales forud på konto nr.: 7617 - 1007891eller via 
Mobil Pay 54617
Ved betaling oplys da navn og antal tilmeldte.
Kan der ikke betales ved en af de to nævnte måder, kontakt da 
Finn Tarpgaard på telefon 97 47 24 13.

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Barnetro og voksentvivl
Kirken har svært ved at forholde 
sig til den medieskabte virkelighed. 
Derfor er kirken blevet glemt, og den 
eneste oplysning vi tror på, kommer 
fra fjernsynets daglige vækkelse. Det 
handler om, at kirken hele tiden får at 
vide, at den er i krise, og er begyndt 
at agere, som om den er i krise, hvil-
ket jeg slet ikke mener, den er. Hvis 
man tror, at man har noget, der er 
væsentligt, så skal man også turde 
holde fast på det. Også når man 
bliver kritiseret. Og når der kommer 
smarte reklamefolk, og siger, at vi 
skal bruge sms til gudstjenester, siger 
Jeppe Søe.

Jeppe Søe
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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	anretter	køkken.
· Haven må gerne benyttes i forbindelse med arrangementet
•	 Lokalerne	rummer	max	40	personer

Kontorlokale
På overetagen er der et rum 
tilbage, som er blevet indrettet 
med skrivebord og som er ledig til 
udlejning. Månedlig leje 1000 kr.

13

I dåben åbner Gud sin dør
så lyset fra hans rige
kan stråle ud som aldrig før
og mørkets magt bekrige.
Vi var fortabt, men Gud har skabt
nyt håb om bedre tider
helt uden skyggesider.

Gerda Anneberg Pedersen
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Meddelelser

Facebook-gruppe
I valgmenigheden har vi en Facebook-side, men vi har fundet ud af, at 
det er nemmere at kommunikere, hvis vi laver en Facebook-gruppe.
 
Jeg har derfor lavet en gruppe, der hedder Aulum-Vinding-Vind 
Valgmenigheds venner. Den er åben for alle både medlemmer og ikke-
medlemmer, som har interesse i at følge os. 

Fordelen ved en Facebook-gruppe er, at når vi lægger opslag og 
informationer op på en gruppe, bliver alle gruppens medlemmer 
informeret om opslaget.

Hvis I kender nogen, som kan være interesseret i vores aktiviteter og i 
mine prædikener, så blot inviter dem til at blive medlem af gruppen.

Gruppen er for alle medlemmer og ikke-medlemmer, som har 
interesse i at følge, hvad der sker i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. 

Den tillidsfulde barnetro,
som ingen kan forklare,
kan kun Guds Ånd få til at gro
og kun Guds ord bevare.
Guds ord og Ånd går hånd i hånd
med løftet om et under:
Den spæde tros vidunder!

Aske Traberg Tarpgaard
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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

Døbte

Aulum-Vinding-Vind Valgmenig-
hed er en selvstændig menighed 
indenfor Den Danske Folkekirke. 
Gudstjenester, foredrag og andre 
arrangementer er åbent for alle in-
teresserede, også ikke-medlemmer. 
Oplysninger om evt. medlemskab, 
og hvad det indebærer, gives ved 
henvendelse 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

Gerda Anneberg Pedersen
Aske Traberg Tarpgaard
Rosa Mathilde Pedersen Hansen

Rosa Mathilde Pedersen Hansen
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31. okt 22. søn. e. trin. Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
7. nov Alle Helgen Vinding Kl. 10.30Kirkekaffe Finn Tarpgaard
21. nov Sidste søn i kirkeåret Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
28. nov 1. søn i adv.
 Husorkester medv. Vind Kl. 19.30 Finn Tarpgaard
12. dec 3. søn i adv. Vind Kl. 10.30Kirkekaffe Finn Tarpgaard
19. dec 4. søn i adv
 med julekoncert Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
24. dec Juleaften Vinding Kl. 13.30 Finn Tarpgaard
24. dec Juleaften Aulum Kl. 14.30 Finn Tarpgaard
25. dec 1. juledag Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
1. jan Nytårsdag Vinding Kl. 13.30
 med nytårshilsen   Finn Tarpgaard
9. jan 1. s. e. H3K Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
30. jan 4. s. e. H3K Aulum Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
6. feb Sidste s. e. H3K Vind Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
13. feb Septuagesima Vinding Kl. 10.30 Finn Tarpgaard
27. feb Fastelavn Aulum Kl. 10.30Kirkekaffe Finn Tarpgaard

Gudstjenester
Aulum - Vinding - Vind

November - Februar 2021-22

Tirs d. 9. nov kl. 10.15  Kastaniegården
Tirs d. 9. nov  kl. 15.00  Birketoft
Tirs d. 14. dec kl. 10.30  Sørvad Plejecenter
Tirs d. 4. jan kl. 10.15  Kastaniegården

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.

Tirs d. 4. jan  kl. 15.00  Birketoft
Tirs d. 1. feb  kl. 10.15  Kastaniegården
Tirs d. 1. feb  kl. 15.00  Birketoft

Plejehjemsgudstjenester:


