Velkommen, lærkelil!
Jeg véd ej strengespil,
så sødt og rent og jublende så vide,
som disse tonedrag,
de glade klokkeslag,
der ringer våren ind ved vintertide.

Marts-April-Maj-Juni 2022

Valgmenighedens personkreds

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)

Forretningsfører
Harald Nielsen, Søndermarken
11, 7490 Aulum.
Telefon 23 82 40 53
E-mail: harald@avvvalgmenighed.dk.
Kontaktes for adresseændringer
og forsendelse af kirkeblad. ..

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@avvvalgmenighed.dk
Sikker e-mail: fot@km.dk

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

lige aktiviteter kan godt forandre sig, så
smagsoplevelsen for de deltagende til
enhver tid bliver god.
I de sidste årtier er blufærdigheden i
den danske befolkning over for at tale
om tro og kirke blevet stor. Men da
livsspørgsmål – og trosspørgsmål er
noget almenmenneskeligt, er livs- og
trosspørgsmål ikke bare noget, man
kan udrydde.

Her i 2022 er det 100 år siden AulumVinding-Vind Valgmenighed blev
dannet.

Derfor vil spørgsmål til livets – og
dødens – mening altid have sin berettigelse og have værdi for et hvilket som
helst menneske til alle tider.

Når man taler med et 100-årigt menneske, ser man ofte tilbage og taler om
gamle dage. Om alt det, det menneske
har oplevet og de trængsler eller lykke
det menneske har mødt. Måske glemmer vi, at det gamle menneske hellere
vil være til stede i nuet og glæde sig
over livet lige nu.

Hvis den kristne kirke og de grundtvigske valgmenigheder holder sig vågne
– og kombinerer de sunde råvarer fra
den kristne tro og det kristne evangelium med opskrifter, der er spiselige,
og hvis vi bliver ved med det, så kan
valgmenigheden fra nu arbejde frem
mod sin 200 års fødselsdag.

På samme måde bør vi måske også
tænke om en 100-årig forening eller
menighed. Det er bestemt spændende
at dykke ned i historien og læse om alt,
hvad der er sket på 100 år. Men det
afgørende er, at vi finder ud af at være
i nuet, og betyde noget for medlemmerne i den nutid, vi lever i.

Tillykke med de første 100 år!

Grundsubstansen skal naturligvis være i
orden, men opskrifterne for de forskel-

Finn Tarpgaard

Den gennemgående sang er denne
gang: „Velkommen lærkelil“.
Skrevet af Chr. Richardt i 1868

Prædiken fra nytårsdag i Vinding Kirke
Man siger somme tider om kloge
mennesker, at de kan mere end deres
Fadervor.
Det udtryk bygger jo på, at de fleste
kan deres Fadervor. Ikke sådan at alle
bruger den hver dag, men når livet
bliver svært, så tyr man alligevel til at
bede Fadervor.
Den ligger der som en mulighed – et
tilbud, som jeg ved rigtig mange har
glæde af.
Der er desværre fare for, at den mulighed for mange vil dø ud.
For det første:
Fadervor er blevet udskældt som religiøs påvirkning, som man ikke må give
sine børn.
For det andet:
I de sidste mange årtier er der samtidig
sket det, at mange familier er blevet
skamfulde og berørings-angste over
for at tale om Gud og tro med deres
børn. Vi mangler sprog til at kunne
tale om den slags og er derfor blevet
blufærdige over for at bede aftenbøn
med vores børn.
Seksuelle emner og klima og den slags
er meget lettere at tale om - end om
tro, håb og kærlighed.

usynlig magt. Vi kunne også sige Gud
eller Vorherre.
”Fader” henviser til, at den magt, vi
henvender os til, på en måde er vores
ophav, vores åndelige eller usynlige
oprindelse eller vores grundlag.
Vi henvender os altså til de bagvedliggende kræfter i vores tilværelse.
”i himlene” betyder, at det er en usynlig
magt, en åndelig magt. En magt som
virker i det skjulte.
Det, vi i Fadervor retter vort hjerte mod
er altså hverken et pengeskab, en ny
sportsvogn, dyre smykker eller en dyr
villa. Og det er heller ikke os selv eller
andre – nogle idoler - vi tilbeder.
Vi retter i Fadervor vores fokus mod
de dybtliggende kræfter i livet – noget
uden for os selv.
”Helliget blive dit navn” er et ønske om
at vi mennesker vil vise respekt for de
bagvedliggende og usynlige kræfter og
holde den dybtliggende mening i livet
helligt, altså noget stort og vigtigt og
ikke ophøje os selv eller mennesket
generelt til at være Gud, og derved
overskride de love og gode kræfter,
der er nedlagt i os som livets mening.

Men nu vil jeg tillade mig at prøve at
gå dybere ind i ordene i Fadervor og
undersøge, hvad de kan betyde.

Den grundlæggende godhedens magt
– som ordet ”gud” betyder – ønsker vi
skal udbredes i verden ved at vi beder
”komme dit rige”.

Tiltalen ”Fadervor, du som er i himlene”
er naturligvis en personifisering af en

Det samme beder vi om i ”ske din vilje”.
Og det gælder både i den synlige del

Prædiken
og i den usynlige del af verden: ”i himmelen således også på jorden”.
Vi ved nemlig godt at onde magter hele
tiden er på spil for at ødelægge livet og
alt det gode i verden.
Derfor er det værd at bede om, at
godhedens, kærlighedens magt – det,
som er Guds vilje – vil være den stærkeste og den mest dominerende magt
mellem os.
Den åndelige magt, vi beder om i
Fadervor, er nemlig ikke en livsfjern
åndelig magt.
Vi beder om, at den grundlæggende
gode og usynlige magt også manifesterer sig i vores daglige liv.
Det kommer især frem i fortsættelsen:
”giv os i dag vort daglige brød”.
At vi dagligt håber at modtage det, vi
har brug for, for at kunne leve, hvilket
jo også indebærer de usynlige og psykiske gaver.
Og så beder vi om tilgivelse i ”forlad os
vor skyld”. Tilgivelse for alle de fejl og
mangler, som vi alle har. I kirkesprog
kalder vi det syndernes forladelse. Og
måske er en erkendelse af egne fejl
og mangler – og troen på, at det er
tilgiveligt - en god forudsætning for det
efterfølgende: ”som også vi forlader
vore skyldnere”. At vi dybt i vores sind
kan tilgive alle de dårligdomme andre
laver – og som måske endda har negativ indflydelse på vores eget liv.

Sikke en befrielse, det ville være, hvis
vi alle erkendte, at vi har skyld – at vi
er fuld af fejl og mangler – og at det
er tilgiveligt – i stedet for den umulige
jagt på det perfekte liv – som i bund
og grund ikke kan findes eller opnås.
”Led os ikke ind i fristelse” bliver ofte
opfattet moralsk og bliver i en hånlig
tone brugt som kritik af den kristne tro.
Men fristelse i Fadervor har ikke noget
med at gøre at blive fristet af slik, søde
kager eller seksuelle fristelser.
Fortsættelsen lyder nemlig: ”men fri os
fra det onde”.
Vi beder altså om ikke at blive fristet til
at gøre noget ondt, noget der skader
andre eller skade os selv.
Men vi får ingen moralske vejledninger
i Fadervor. Og det er ikke altid let i
dagligdagen at gennemskue, hvad der
er ondt og godt – derfor er vi nødt til at
bede om ikke at blive fristet til at gøre
noget ondt.
Og så betyder ”fri os fra det onde”
også, at vi beder om, at det onde ikke
vil ramme os.
Med ordene ”for dit er riget, magten
og æren” forsøger vi at bevare troen
på at godhedens og kærlighedens magt
er den stærkeste – og derfor værd at
tro på.
Hvis man ikke ligefrem er kold ateist,
har jeg meget svært ved at se, at Fadervor ikke er en almenmenneskelig bøn,

Prædiken
som alle mennesker kan bruge som
bøn. En bøn for alle, som har en anelse
om, at der er større magter på spil end
sine egne kræfter og sin egen magt.
Derfor er der vægtige argumenter for,
at vi skal være vores kristne tro bekendt
og lærer vores børn ordene i Fadervor.
Så ligger den som en mulighed for dem.
Noget de kan tillægge den værdi, de
finder rigtigt. På den måde efterlader
vi ikke vores børn i tomhed og meningsløshed.
Jamen, hjælper det at bede?
Ja, se det ved vi ikke. Det kan nemlig
ikke undersøges videnskabeligt. Det
kan hverken afvises eller bevises.
Men vi kan tro på, at det vi retter vort
sind imod, det bliver der mere af.
Og så skal det siges, at vi alle inderst
inde beder til den gud, vi tror på, om
det så er pengerigdom, magt eller sig
selv. Vi har dybest liggende alle en tro
på en gud – eller en magt, der holder
sammen på det hele.
Som kristen, der tror på en overordnet
kærlighedsgud, kan vi ikke bede om
noget konkret og forvente, at det bliver
opfyldt.
Men hvis vi tror på at kærlighed, godhed, tilgivelse og barmhjertighed er
den sande magt i verden, så kan vi her
i starten af 2022 bede om at året 2022
bliver et år, hvor kærlighed, menneske-

lighed og uegennyttighed får magt over
beregning, magt, kontrol og nedværdigende behandling af andre mennesker.
Nu har vi i mange år tilbedt et system
med kontrol og magtstyring.
Lad 2022 blive året, hvor den kristne
Gud – med næstekærlighed, tillid og
medmenneskelighed bliver dominerende – både i den offentlige forvaltning, i private virksomheder og i alle
private hjem.
Og igen? Nytter den bøn?
Ja, hvis vi tror på, at det vi fylder vores
sind med, bliver der mere af i verden!
Så må vi bevare Fadervor som vores
aftenbøn. Så vi alle kan vores Fadervor
– og hvis vi er heldige – kan mere end
vores Fadervor.
Godt Nytår!
Finn Tarpgaard

Prædikenen er fra en af corona-hensyn
aflyst gudstjeneste den 1. januar 2022 i
Vinding Kirke. Dagens tekst var Matthæusevangeliet 6, 5-13, hvor Fadervor indgår.

Bestyrelsens side
Jubilæumsåret
I 2022 har Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 100-års jubilæum.
Den 22. marts 1922 blev der afholdt
stiftende generalforsamling i AulumVinding-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, som
er blevet udsat fra januar til den 6.
marts.
2. I marts kommer biskop Henrik Stubkjær på besøg.
3. I nærheden af Grundlovsdag kommer Sigurd Barrett og fortæller.
4. Vi udskriver en sangkonkurrence,
som går ud på at få skrevet en ny
højskolesang
5. Efterårsmødet for de grundtvigske
valgmenigheder i området bliver
afholdt hos os og med en kendt
foredragsholder.
Vi glæder os til at markere de første
100 år!

Betaler du det rette beløb?

Valgmenighedens økonomi afhænger af medlemmernes bidrag.
Som medlem betaler du som bekendt ikke kirkeskat, men et tilsvarende bidrag direkte til menigheden. Bidraget er på samme måde som kirkeskatten indkomstafhængig
og ændres således, hvis din indkomst ændrer sig.
For at sikre at der altid opkræves det korrekte beløb har valgmenighedens forretningsfører brug for adgang til skatteoplysninger. Det sker ved, at det enkelte medlem
opretter en autorisation på skats hjemmeside. Denne autorisation skal fornyes hvert
4 år for at opretholde forretningsførerens adgang. Forretningsføreren erfarer, at en
stor del af medlemmerne ikke får fornyet autorisationen løbende hvert 4. år, hvilket
gør at bidragsopkrævningerne kan blive upræcise, hvis indkomsten har ændret sig.
Bestyrelsen vil derfor rette en stor opfordring til alle medlemmer om at få tjekket op
på autorisationen.
Vejledningen kan ses på AVV-valgmenighed.dk
Har du brug for hjælp til at få fornyet autorisationen, retter du blot henvendelse til
forretningsfører Harald Nielsen på tlf. 23824053 eller på mail: Harald@avv-valgmeninghed.dk
Fra april vil vi henvende os direkte til de, der ikke har fået fornyet autorisationen, for
at få afklaret hvordan opgaven løses.

Generalforsamling

Indkaldelse til Aulum Vinding Vind Valgmenigheds
generalforsamling.
Mandag d. 4. april 2022 i LandsbyCenter Vind kl. 19.30
Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af stemmetæller.
3.Beretning fra bestyrelsen.
4.Fremlæggelse af regnskab og budget.
5.Indkomne forslag.
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen (valgperiode 2år)
Gerda Jacobsen (ikke på valg)
Gitte Fonager (ikke på valg)
Karin Nagskov (ikke på valg)
Trine Videbæk (modtager genvalg)
Carsten Bjerrum (modtager ikke genvalg)
7.Valg af 1 suppleant (1år)
8.Valg af revisor (2år)
Mads Fastergaard (ikke på valg)
Finn Olesen (på valg)
9.Valg af 1 suppleant (pt Carsten Bjerre Nielsen)
10.Meddelelser fra præsten.
11.Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest d. 28. marts.
Revideret regnskab kan rekvireres d. 28.marts via mail: harald@avv-valgmenighed.dk
Bemærk at det jf. vores vedtægter ”tilstræbes” at alle tre sogne er repræsenteret i bestyrelsen, hvorfor vi skal opfordre til at der opstilles en kandidat fra Vind
(Vinding)
Pbv. Carsten Bjerrum
Du sværmer ikke vildt,
du kredser ikke snildt,
vil intet rov i dine brødres vrimmel,
du flagrer ikke om,
men frejdig, frisk og from
du går den lige vej fra jord til himmel.

Arrangementer
Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed

Højskoledag

søndag den 6. marts 2022

Oplæg fra Jeppe Søe

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, Aulum
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 VindingVind Foredragsforening.
Ej svimler du derved,
men daler trøstig ned,
ned til din græstørv og din lille mage:
I højhed som i fald
du følger tro dit kald,
og derfor har I vel så glade dage

Den medieskabte virkelighed
Teknik og eksperter har overtaget
magten fra folkelivet. Ord fra avisforsider og Tv’ets eksperter bliver vores
egne og pludselig har vi glemt os selv.
Vi er blevet selvvalgte døde dørmåtter, som byder livet velkommen, 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.

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, hvilket 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.

Tilmelding og priser
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 suppekr. 250,00
Drikkevarer betales særskilt.
Tilmelding kan ske på to måder
Du kan sende en mail til praest@avv-valgmenighed. 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 1. marts.
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

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 9. marts kl. 14.30 - 16.00
Onsdag den 6. april kl. 14.30 - 16.00
(Onsdag den 4. maj er der sanggudstjeneste i Aulum kirke kl. 19.30)
Der er ingen tilmelding. Mød blot op.
Kaffe/te og brød kr. 25,00 pr gang.
Kan betales med Mobile pay eller
kontant.

27. marts - Biskoppen på besøg
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Vinding kirke med biskop
Henrik Stubkjær. Efterfølgende er der frokost og foredrag med biskoppen i Sørvad Fritidscenter. Tilmelding
til frokost (50 kr) på praest@avv-valgmenighed.dk (eller
på 9743 2413)

27. april - Mød mig i mørket
kl. 19.30: ”Mød mig i mørket” er en teaterforestilling
med Kulturkompagniet, hvor indholdet er baseret på fortællinger eller historier fra egnen omkring Vind og relaterer til personer, som ligger begravet på Vind Kirkegård.
Sangene og teksterne er skrevet specielt til forestillingen
på Vind Kirkegård. Med humor og alvor samt et teaters
virkemidler føres publikum gennem historien, så den gøres nutidig og aktuel. Der appelleres til såvel det følelsesmæssige som det intellektuelle. Fortællingerne giver
genklang og genkendelighed.
Arrangeres i samarbejde med Vind sognemenighed.
Ingen tilmelding. Mød blot op. Fri entre.

Biskop
Henrik Stubkjær

Mød mig i Mørket

4. maj - Sanggudstjeneste i Aulum kirke
Onsdag den 4. maj kl. 19.30: Sang- og fortællegudstjeneste med historier og breve fra frihedskampen under
besættelsen.

1. juni - Danmarksaften - i børnehøjde
Onsdag den 1. juni kl. 17.00 - 18.00: Sigurd Barrett fortæller danmarkshistorie i forbindelse med Landsbyfesten
i Vind.
Sigurd blæser støvet af Danmarkshistorien med et brag
af en koncert fyldt med myter, fortællinger, historiske
fakta – og ikke mindst masser af musik

Sigurd Barrett

1. august - Sangkonkurrence
Frist for indlevering af forslag til ny højskolesang.
Sangkonkurrence med præmie i anledning vores 100
års jubilæum. Præmie til vinderen er 20.000 kroner.
Sangkonkurrence

15. august - Tur på Vind Hede
kl. 18.30: Tur på Vind Hede og Nr. Vosborg 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, der er opvokset i området.

Vind hede

Børnekor - efterår 2022
Sammen med ”Sanglærken og Sebastian” tilbyder vi
børnefællessang for børn 8-12 år. Vi øver 5 eftermiddage kl. 16 – 17 i Valgmenighedens Hus i Aulum. Der
afsluttes med opførelse ved en sang - og fortællegudstjeneste i Aulum kirke om aftenen den 1. søndag i advent – den 27. november.

9. oktober - Efterårsmøde

Sanglærken og
Sebastian

Efterårsmøde for midt - og vestjyske valgmenigheder.
Gudstjeneste i Vind kirke med efterfølgende foredrag
ved Michael Brausch i Vind Landsbycenter: ”Et servicetjek på tilværelsen”.

18. december - Kirkekoncert
”Sanglærken og Sebastian” deltager i et julearrangement i Vinding kirke med indlagt julehistorie.
Se flere oplysninger på avv-menighed.dk eller følg vores
Facebookside. Spørgsmål til de enkelte arrangementer
sendes til praest@avv-menighed.dk. eller tlf. 97472413

Michael Brautsch

„Dannelse og folkeoplysning for en ny tid“
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Lørdag den 23. april 2022 kl. 9.30 – 16.00

Program
Kl. 9.30		 Ankomst og kaffe.
Kl. 9.45		 Velkomst.
		 Sekretariatschef Lise Korsgaard, Vartov: Fremtiden for Grundtvigsk
Forum.
Kl. 10.15 Brian Degn Mårtensson, pædagogisk filosof og samfundsdebattør:
„Skolens dannelses- og oplysningsopgave i dag. Har arven fra Grundtvig
stadig betydning?“
Kl. 12.00		 Frokost
Kl. 12.45		 Lisbeth Trinskjær, højskoleforstander og formand for Folkehøjskolernes
Forening i Danmark: „Det danske ideal om folkeoplysning og
dannelse må ikke stivne, hvis også fremtidige generationer skal leve i et
demokrati“.
Kl. 14.00		 Kaffe
Kl. 14.30		 Mogens Kirkeby, DGI, politisk ansvarlig for Folkeoplysning &
Aktivt medborgerskab: „Hvordan ser vi i DGI vores bidrag til
folkeoplysningen?“
Pris: 275 kr. Indbetales på dagen kontant eller på mobile pay 518210.
Tilmelding senest den 19. april 2020 på telefon 9748 1322 eller e-mail:
kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb
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.

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

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

Du troens rette fugl,
som bier kun på jul,
og kun i årets skumring holder inde,
for så med jubelsang,
når rug er oven vang,
at varsle højt om vårens lune vinde, -

Meddelelser
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
er en selvstændig menighed inden
for Den Danske Folkekirke. Gudstjenester, foredrag og andre arrangementer er åbent for alle interesserede, også ikke-medlemmer.
Oplysninger om evt. medlemskab,
og hvad det indebærer, gives ved
henvendelse til formanden eller
præsten.
Læs mere om
valgmenigheden på:
www.avv-valgmenighed.dk
Følg os på:
Aulum-Vinding-Vind
Valgmenigheds venner

Døde
Ruth Vera Jensen

kom, lær mig noder til
det håbets strengespil,
som tvinger dig før gry at være vågen,
lær mig som du at se
igennem mulm og sne
den pinseglans, der dølger sig bag tågen!

Dåb
Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Brug mailen fot@
km.dk når der sendes dokumenter med personoplysninger.

Vielse
Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Brug mailen
fot@km.dk når der sendes dokumenter med personoplysninger.

Begravelse
Tidspunkt for begravelse eller
bisættelse aftales med valgmenighedspræsten, som koordinerer
tidspunktet med sognets kirkemyndighed.

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

Plejehjem
Præsten vil meget gerne informeres, hvis man bliver vidende om, at et medlem af
valgmenigheden er flyttet på
plejehjem.

Gudstjenester
Aulum - Vinding - Vind
Marts - Juni 2022

6. mar		
1. s. i fasten
			
Højskoledag Aulum
13. mar
2. s. i fasten
			
Kirkekaffe
Vind
27. mar
Midfaste
Vinding
Man 4. apr Efterfølgende
			
generalfors. Vind
15. apr		
Langfredag
			
Kirkekaffe
Vinding
17. apr		
Påskedag
Vind
24. apr		
1. s. e. påske Aulum
			Husorkester medv.
Ons 4. maj Sanggudstj. Aulum
13. maj
St. Bededag
			Konfirmation Vinding
22. maj
5. s. e. påske Vind
5. juni		
Pinsedag
Vinding
19. juni
1. s. e. trin
			
Kirkekaffe
Aulum
26. juni
2. s. e. trin
Vind

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Finn Tarpgaard
Biskop Henrik Stubkjær

Kl. 18.30

Finn Tarpgaard

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Finn Tarpgaard
Finn Tarpgaard
Finn Tarpgaard

Kl. 19.30

Finn Tarpgaard

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Finn Tarpgaard
Finn Tarpgaard
Finn Tarpgaard

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Finn Tarpgaard
Finn Tarpgaard

Plejehjemsgudstjenester:
Tirs 1. marts kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
Tirs 29. marts kl. 10.15 Kastaniegården
Tirs 29. marts kl. 15.00 Birketoft

Tirs 5. april kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
Tirs 3. maj kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
Tirs 7. juni kl. 10.30 Sørvad Plejecenter

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.

