Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.

November - December - Januar - Februar 2022-23

Valgmenighedens personkreds

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)

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
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

Som privatperson kan vi også sprede
meget ulykke ved at udtrykke og bære
had til andre. Men der er også et andet perspektiv: Ved at gå og bære had
til andre, æder had os selv op indefra.
Hvorimod hvis vi spreder tilgivelse og
nåde, skaber vi liv og glæde.
Finn Tarpgaard

Ved en kirke i Sverige så jeg i sommers et skilt, hvor der stod noget med
”hat i munden”.
Jeg studsede lidt over teksten, for
hvem tager sin hat i munden. Godt
nok har vi et udtryk, der hedder ”det
vil jeg æde min gamle hat på” – men
alligevel?
Indtil jeg fik min sprogopfattelse skruet ind på svensk, så jeg kunne læse, at
der stod, at man skal lade være med at
tale med ”had i munden”.
Det er jo en virkelig god opfordring.
Had spreder mere had, og had spreder også meget let løgn. Det kan vi jo
se, når ledere af forskellige udemokratiske regimer spreder had til modstandere, til andre lande eller endog også
til deres egne borgere, som kæmper
for frihed og ret.

(Den gennemgående salme er denne
gang: ”Du gav mig, o Herre, en lod af
din jord”. Skrevet af C.R. Sundell 1934
– og gendigtet af K. L. Aastrup 1945)

Prædiken
Martha og Maria har fået gæster. Og
vi ved jo alle, hvad det betyder.
Huset skal gøres rent, der skal ryddes
op og der skal købes ind og laves mad.
For gæster skal jo naturligvis føle sig
velkomne. Gæster skal mærke, at de
betyder noget for os, mærke, at vi er
glade for, at de ville komme og være
sammen med os.
Men vi ser også, at det godt kan tage
overhånd. Det gør det, når alt det
praktiske ikke sker for gæstens skyld,
men for at hjemmet kan fremstå så fint
og rent, moderne og perfekt, så andre
kan beundre os. Se hvor rige og dygtige og perfekte, vi er.
Så sker forberedelserne ikke for gæstens skyld, men for vores egen skyld.
Ikke for at gæsten kan føle sig godt tilpas, men for at jeg kan beundres!
Vi ved ikke om det er sådan, Martha
tænker, men hun er i hvert fald helt
optaget af det praktiske. Hun går og
ordner. For der er jo meget, der skal
ordnes, når der kommer gæster. Det
er hende, der finder mad og drikke til
gæsten.
Mon ikke vi alle kan lide at have en
Martha i huset. Så er der styr på sagerne. Mænd, der er gift med en Martha,
behøver ikke at tænke selv.
Når historien om Martha og Maria bliver fortalt, bliver Martha da også ofte
fremhævet og rost.

For vi kan jo ikke undvære Martha.
Det er et vigtigt arbejde, hun gør.
Ud fra den betragtning fremstår Maria
som den lidt dovne, den unyttige, som
ikke rigtigt tager ansvar.
En sådan tolkning passer godt ind i vores moderne travle og praktisk betonede hverdag.
Men Jesu ord til Martha er: ”Martha,
Martha! Du gør dig bekymringer og er
urolig for mange ting. Men kun et er
nødvendigt. Maria har valgt den gode
del, og den skal ikke tages fra hende.”
For Martha har glemt noget.
Hun har glemt at gæsters vigtigste
ærinde ikke er maden, men mødet,
samtalen og fællesskabet med værten.
Det er Martha Jesus, taler til. – Eller er
det os?
Når der er lagt op til gæstebud, fyldes
vi jo let af bekymringer. Så bliver vi
Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min,
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

Prædiken
urolige for, om de fysiske ting er i orden.
Når huset er pudset og poleret, når køleskabet og køkkenbordet bugner af
mad og drikke, hvem stiller så ikke sig
selv spørgsmålet: Har vi glemt noget?
Og efter vi har deltaget i en eller anden fest, hvem er så ikke blevet mødt
af spørgsmålet: Hvad fik I at spise?
Hvad mon Maria ville spørge os om
efter en fest? Ja, hun vil jo nok ikke
spørge om, hvem vi var sammen med,
- for det kan i nutidens sprog misforstås.
Maria ville nok spørge om: Hvem fik
du talt med? Hvem fik du lært bedre
at kende? Hvilke interessante emner,
fik I talt om?
Maria har nemlig fokus på den menneskelige og den åndelige dimension.
Marthas indvending vil være, at hvis vi
kun tænker på det, bliver der altså ikke
arrangeret nogen gæstebud eller fest.
Og det har hun jo ret i. Det ligger jo
nærmest også i Jesu ord til Martha,
hvor han siger: Maria har valgt den
gode del.
Den gode del
For samvær og gæstebud består af to
dele: Det praktiske og det menneskelige og åndelige.

Det menneskelige og det åndelige kan
ikke stå alene, for så sejler festen, det
hele går i skudder-mudder og gæsterne vil føle sig utrygge.
Men hvis det praktiske står alene, bliver det en koldt og kantet sammenkomst – uden glæde og sjov – og
uden varme!
Martha og Maria bor i samme hus –
og de er et godt match. Sammen magter de begge dele.
Et forhold, vi gerne skulle finde i mange ægteskaber og i mange hjem. Både
den praktiske del og den gode del.
Den gode del, som består af det menneskelige, det åndelige, det kærlige.
Den sammenhæng skal vi huske at
have øje for i et godt hjem.
Og den sammenhæng skal vi huske at
have øje for i et godt samfund.
I samfundets institutioner og arbejdspladser skal der være plads til begge
Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Prædiken
dele. Det praktiske og det menneskelige. Både for børn, unge og voksne.
Både i vores hjem og i samfundet generelt skal der være plads nok til det
vigtigste, den gode del, til det menneskelige og det åndelige, til Mariadelen!
Spørgsmålet, vi hver især må stille til
os selv er: Er vi gode nok til det? Er vi
gode nok til at give plads til den del,
hvor vi finder kærligheden og glæden,
finder samtalen og det åndelige fællesskab.

Det er Jesu ord til Martha, at det skal
der være plads til.
Det er Jesu ord til Martha!
- Og det er Jesu ord til os!
Amen
Finn Tarpgaard
Prædikenen er fra Aulum kirke den 25.
september. (Lukas 10, 38–42)

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

Harald Højbjerg Egedal

Bestyrelsens side

Sangkonkurrence
I forbindelse med valgmenighedernes efterårsmøde i Vind den 9.
oktober blev vindersangen fra vores
sangkonkurrence offentliggjort.
Sangen hedder ”Regndråber falder
og samles i strømme” og er skrevet
af Ejner Noe, Aalestrup.

Karin Nagskov overdrager Ejner Noe et
diplom som vinder af sangkonkurrencen

Husk mindst hver 4. år: Fornyelse af autorisationen

Vi oplever stadig, at der er nogle, der har udfordringer med at opdatere autorisationen, som
Harald har brug for til at opkræve det rigtige bidrag.
Prøv at følge nedenstående vejledning. Eller ring til Harald for at få hjælp.
Du skal først logge dig ind i din skattemappe på Skats hjemmeside:
Tast: www.skat.dk - Log ind med din MitID, Nem-id (eller tast-selv-kode).
Vælg: Skatteoplysninger (i øverste bjælke)
Vælg: Se skatteattest med indkomstoplysninger. (nederst i venstre kolonne)
Vælg: Profil (i højre side af den øverste blå bjælke).
Vælg: Giv adgang til rådgivere eller andre
Vælg: Ændre/redigere (nederst på siden)
Her kan du se, hvilke oplysninger valgmenighedens forretningsfører får adgang til.
Fjern flueben ved skatteattest med indkomstoplysninger, Indsæt fluebenet igen ved klikke på
linjen. Herved fremkommer en ny dato ca. 5 år frem
Gå helt ned i bunden af siden og klik på ”Godkend”. Du kan nu logge af.
Du kan altid fortryde autorisationen ved at ophæve den igen under
profiloplysninger.
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

Regndråber falder og samles i strømme
Regndråber falder og samles i strømme,
renser og vækker på vej mod fjord.
De giver grøde til længsler og drømme
om fællesskab i det frie ord,
om lysglimt i dråben, et jubelråb,
som vanddryp på panden ved barnedåb.
Troen den lever i tanken til tider,
og finder bjerge at flytte med.
Håbet bevæger, som åvandet glider,
spræller med halen så friskt afsted.
Og leder os ud i et liv på jord,
hvor kampe og kærlighed sammen gror.
Troen som lever er ganske min egen,
tvivlen dens trofaste følgesvend,
evig i kamp for at vise mig vejen,
zigzagge modstrøms den peger hen
mod steder og rum, man kan ånde frit,
mod levende land, der er dit og mit.
Min frihedsdrøm er som laksen i vandet,
friskt den sig boltrer adræt og sart.
Den går i garnet og byttet bli´r landet,
man fik sin fangst, ikke fiskens fart.
Men sæt den kun fri i sit element,
så føler du frihed i det moment.
Der er i tiden en åndløs formening,
livslinjer lægges med lineal.
Hvad med at danne ”de krummes forening”,
med kruseduller som ideal?
Lad tanken kun leve sit frie liv,
som åens forløb mellem græs og siv.
Tonerne flyder, musikken skal spille,
nu vil vi mødes med hår og hud.
Skærmen på lydløs, om lidt bli´r her stille,
tyst, inden sang fylder rummet ud.
Vi synger om det, vi kan glædes ved,
at kirken er til for dens menighed.
Ejner Noe 2022

Regndråber falder og samles i strømme
Tekst og melodi: Ejner Noe
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Arrangementer
Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed
Sangeftermiddage
Sang-eftermiddage i Valgmenighedens Hus - ved Finn Tarpgaard.
Vi synger fra Højskolesangbogen.
Gitte Fonager sidder ved klaveret.

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

Onsdag den 2/11 kl. 19.00 – Syng
dansk aften
Ons. den 7/12
kl. 14.30
Ons. den 11/1
kl. 14.30
Ons. den 8/2 		
kl. 14.30
Ons. den 8/3 		
kl. 14.30
Ons. den 12/4
kl. 14.30
Ons. den 10/5
kl. 14.30

Julekoncert 18. december – kl. 19.30
”Sanglærken og Sebastian” kommer til Vinding Kirke. En aften med koncert,
fortælling og fællessang.

Højskoledag
Aulum Vinding Vind Valgmenighed
søndag den 29. januar 2023

Program:
10.30 - 11.30 Gudstjeneste i Aulum kirke ved Finn Tarpgaard
11.45 - 12.30 Frokost i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum
12.30 – 14.00 Foredrag med Kurt V. Andersen: ”Det første menneske”.
En fortælling om Albert Camus sidste roman.
14.00 - 14.30 Kaffe
14.30 – 15.00 Fællessang
15.00 - 17.00 Rejseforedrag med Kenneth Bruun Jørgensen og
Marie Stoubæk: Fra Ildlandet til Ishavet
17.00

Suppe og tak for i dag.

Dagen arrangeres i samarbejde med Aulum Højskoleforening og VindingVind Foredragsforening.

Oplæg fra Kurt V. Andersen
Den 4 januar 1960 kørte den franske forfatter Albert Camus galt i
sin bil og blev dræbt. På bagsædet lå udkastet til det, som skulle
blive forfatterens sidste bog
”Det første menneske”.
Ensomheden hører til et af men-

neskets grundvilkår, som vi bestandigt søger ud over.
Et andet vilkår er, at de fleste af
os fortælles ind i sammenhæng,
som er på færde, før vi selv er. Sådan forholdt det sig ikke for Albert Camus, han måtte selv finde

vej til fortællingen, ved en ensom
rejse.
Foredraget belyser livets stadige
trang til at finde livssammenhæn-

ge, som løfter os ud af tilfældet
og ensomheden.
Jeg fortæller ” Det første menneske”.

Oplæg fra Marie og Kenneth
Fra Ildlandet til Ishavet - på cykel fra
Argentina til Alaska
Et eventyr gennem 2 kontinenter, 15
lande, 30.500 km og 21 måneder
Kenneth Bruun Jørgensen og Marie
Stoubæk drog i januar 2017 ud på
en ekspedition fra Ushuaia, verdens
sydligste by, og cyklede gennem
Sydamerika, Mellemamerika og
Nordamerika, hvor de nåede målet
i Alaska, oktober 2018.
Hør om deres livs eventyr, hvorfor
de valgte at tage afsted, og hvor-

dan de traf beslutningen. Igennem
historier og flotte billeder, fortæller
de om at cykle i høje bjerge, den
vilde natur og om den store gæstfrihed, de mødte overalt. Om livet i
andre kulturer, fjernt fra os. Og om
hvordan cykelturen ikke blot foregik på flad asfalt, men via snørklede
bjergstier, langt fra turiststrømmen.
Kom med på bagagebæreren og
hør om, hvordan det er at leve næsten 2 år på en cykel med kun 20 kg
bagage, et lille tomandstelt og masser af tid til at tænke sig om.

Tilmelding og priser
A: Hele dagen inkl. fuld forplejning kr. 375,00
B: Frokost og foredrag ”Det første menneske” og kaffe kr. 250,00
C: Kaffe - Foredrag ”Fra Ildlandet til Ishavet” og suppe kr. 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 21. 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

Sebrina Taulborg Poulsgaard og Kristian Taulborg Petersen

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, bryllup 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.

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 ikkemedlemmer, 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.

Meddelelser
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
er en selvstændig menighed indenfor
Den Danske Folkekirke. Gudstjenester, foredrag og andre arrangementer er åbne 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
Læs mere om
valgmenigheden på:
www.avv-valgmenighed.dk

Følg os på:
Aulum-Vinding-Vind
Valgmenigheds venner

Døbte
Harald Højbjerg Egedal

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
Viede
Sebrina Taulborg Poulsgaard og
Kristian Taulborg Petersen

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

Gudstjenester
Aulum - Vinding - Vind
November - December - Januar - Februar 2022-23

06. nov

Alle Helgen 		

Vind

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

13. nov

22. søn e. trin. 		

Vinding

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

27. nov

1. s. i advent

Børnekor

Aulum

Kl. 19.00

Finn Tarpgaard

11. dec

3. s. i advent

Kirkekaffe

Vind

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

18. dec

4. s. i advent

Julekoncert

Vinding

Kl. 19.30

Finn Tarpgaard

24. dec

Juleaften 		

Vind

Kl. 13.30

Finn Tarpgaard

24. dec

Juleaften 		

Aulum

Kl. 14.30

Finn Tarpgaard

25. dec

Juledag 		

Vinding

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

01. jan

Nytårsdag

Vinding

Kl. 13.30

Finn Tarpgaard

08. jan		 Første s e HTK

Vind

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

29. jan

Sidste s e HTK		

Aulum

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

05. feb

Septuagesima		

Vinding

Kl. 19.00

Finn Tarpgaard

12. feb

Septuagesima		

Aulum

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

26. feb

1. s. i fasten		

Vind

Kl. 10.30

Finn Tarpgaard

Nytårshilsen

Plejehjemsgudstjenester:
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Lørdag den
Tirsdag den
Tirsdag den

8/11
8/11
17/11
13/12
24/12
10/1
7/2

kl. 10.15 Kastaniegården
kl. 15.00 Birketoft
kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
kl. 10.30 Juleandagt på Birketoft
kl. 10.30 Sørvad Plejecenter
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.

