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Bestyrelse
Formand Carsten Bjerrum, Vind,
Telefon 97 43 02 20
Næstformand Gitte Fonager, Sørvad
Kasserer Martin Bonde, Vind
Sekretær Pernille Kristensen, Brande
Trine Videbæk, Aulum
Suppleant Mariane Andersen, Sørvad

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

Valgmenighedspræst
Ronald Risvig, Holstebrovej 9, 7490
Aulum, telefon 97 47 24 13
e-mail: ronald-risvig@hotmail.com.
Træffes hele døgnet og alle dage,
undtaget annoncerede feriedage.

Afløser for præsten
Pastor emeritus Bent Ole Pedersen,
Bjerringbro. Telefon 23 36 90 48
Samt præsterne ved Holstebro
Valgmenighed.

Kirkebetjeningen
Organist: Jane Vennersdorf
Afløser: Åse Leth
Kirkesangere: Simone Frøkjær Jensen,
Nina Hauge Særkjær og Kristina-
Elisabeth Karlsmose Laursen
Afløsere: Åse Leth
Kirketjenere: Tage Hansen, Simone
Frøkjær Jensen, Ninna Hauge Særkjær
og Kristina-Elisabeth Karlsmose Laursen

Valgmenighedens husorkester
Peder Fonager, harmonika. Bent
Grønbæk Olesen, violin. Birgitte Leth
trompet. Jane Vennersdorf, klaver og
sang

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er en
selvstændig menighed indenfor Den Danske
Folkekirke. Gudstjenester, koncerter, foredrag
mv. er åben for alle interesserede, også ikke
medlemmer.

Medlemskab
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 Facebook

Kirkebladet udkommer tre gange årligt hhv.
den 1. marts, 1. juli og 1. november. Bladet
skrives og redigeres af valgmenighedspræst
Ronald Risvig
Opsætning og Lay Out sker i samarbejde med
Aulum Bogtryk
& Offset ved Carsten Henriksen.

Kirkelige handlinger

Dåb
Aftales med valgmenighedspræsten i god tid.
Præsten sørger for fødselsanmeldelsen.

Vielse
Aftales med valgmenighedspræsten i meget
god tid. Parrets dåbsattester og en
prøvelsesattest, som udstedes af
borgmesterkontoret i den kommune, hvor én
af partnerne bor, sendes eller afleveres til
valgmenighedspræsten.

Begravelse
Tidspunkt aftales først med
valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes
desuden til begravelsesmyndigheden
(sognepræsten). Dette kan ske via bedemand
eller valgmenighedspræsten.

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

Med kirkebladets frise vises der hen til
noget gennemgående i vort liv. Denne
gang er det kirkeåret, som en tilbage-
vendende cyklus. Selve frisen viser
kirkeårets farver og selve kirkeåret vises
som en cirkel, der kan ses på bladets
bagside. Såvel farver som kirkeårets ti-
der og dage har sin specielle betydning.
Det kan der læses om på side fire og
fremefter. Teksten til dette er hentet fra
www.kristendom.dk og er kun lettere
redigeret.

Forsiden

Forsidebilledet er en mosaik af liv, som
det forløber gennem et eller flere år og
afspejler såvel de kulturelle arrangemen-
ter, som de kirkelige handlinger. Tilsam-
men udgør det en mangfoldighed af liv,
som alle indbydes til at tage del i og til
at sætte deres præg på. Sammen med
kirkeårets farver og kirkeårets cyklus kan
forsidens mosaik give et samlet billede
af den bredde af tilbud der er i valg-
menigheden, ligesom artiklen: „Ti gode
grunde til at gå i kirke“ også giver stof
til eftertanke om, hvad såvel
gudstjenesteliv som det kulturelle liv
kan give af næring til den enkelte og til
fællesskabet.

“En mosaik af liv”

Øverst fra venstre: Gitte Fon-
ager, Martin Bonde, Trine Vi-
debæk, Pernille Kristensen,
Harald Nielsen, Ronald Risvig
og Carsten Bjerrum.

Bestyrrelsen
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Kirkeåret
Kirkeåret begynder den første søndag i
advent og slutter den sidste søndag efter
trinitatis. Hver søndag og helligdag har
sit særlige indhold, for eksempel Jesu fød-
sel, død og opstandelse, Helligåndens
komme, og så videre. Kalenderåret be-
gynder som bekendt den 1. januar, men
den kristne kirke har sin egen kalender,
det såkaldte kirkeår. Kirkeåret begynder
med 1. søndag i advent, som altid er den
fjerde søndag før juleaften den 24. de-
cember. I løbet af kirkeåret er der cirka
60 søndage og helligdage. På hver af de
dage, holdes der gudstjenester med hver
sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen
med kirkeåret er således at fortælle hele
Jesu historie fra advent til advent. Når året
er gået, er historien om Jesus fortalt fær-
dig. Samtidig afspejler kirkeårets faser også
årstidernes gang. Kirkeårets centrale fester
er påskefesten og julefesten. Sådan har
det været lige fra oldkirkens dage. Påske-
festen var den ældste og den mest cen-
trale fest. Det er festen for Jesu lidelse, død
og opstandelse. Senere kom julefesten,
festen for Jesu fødsel. Og det er altså om-
kring disse to fester, at hele kirkeåret er
bygget op.

Kirkeårets tekster
Kirkeåret afgør, hvilke bibeltekster, der
skal læses op i kirken på dagen. Teksterne
står bagerst i salmebogen. Men der fin-
des to tekstrækker; hvordan ved man,
hvilken man skal læse?

Det er meget nemt: Den første tekstrække
bruger man i de ulige år; den anden bru-
ger man i de lige år. Ja, okay – næsten.
For så er der lige det med, at kirkeåret ikke
helt følger kalenderåret, så der er én und-
tagelse: I adventstiden bruger man i de
ulige år anden tekstrække og i de lige år
første tekstrække. I 1992 reviderede fol-
kekirken teksterne, så man nu altid fik tek-
ster fra Det Gamle Testamente i gudstje-
nesten.

„Den Hellige Treenighed - Ikonernes Ikon“
af Andrei Rublev
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Kirkeårets perioder og farver
Til kirkeårets forskellige perioder er der
knyttet en række farver. De kaldes for li-
turgiske farver.

Den violette farve symboliserer ånd, al-
vor og anger.
Den bruges i advents- og fastetiden,
palmesøndag samt på store bededag.
At faste og adventstid er alvorsfyldte pe-
rioder, ses også af evangelielæsningerne
som knytter sig hertil. De er ofte præget
af formaninger og opfordringer til bod og
omvendelse.

Den anvendes således juledag, hvor Jesu
fødselsdag fejres, de to påskedage, som
markerer opstandelsen, Allehelgen,
Mariæ bebudelsesdag, Kristi himmelfarts-
dag samt skærtorsdag, hvor Jesus ind-
stiftede nadveren.

Rød er ildens, blodets, kærlighedens og
Helligåndens farve og symboliserer end-
videre lidenskab.
I pinsen mindes vi, at Helligånden kom
over apostlene i form af ildtunger, derfor
den røde farve. Som blodets farve, benyt-
tes den kirkens eneste martyrdag, Sankt
Stefans dag, som er 2. juledag.

Grøn er trinitatistidens farve og symboli-
serer vækst, forår og håb.
Den anvendes i helligtrekongerstiden og
trinitatistiden, hvor evangelieteksterne for-

trinsvis handler om Jesu barndom og op-
vækst samt om at vokse i troen, sådan
som det for eksempel udtrykkes i salme-
linjerne: „Lad Jesu ager grønnes smukt,
lad ordet bringe troens frugt“ (Den Danske

Salmebog 391, vers 1).

Sort er sorgens og dødens farve og bru-
ges udelukkende langfredag.

Advent er et ord, som er hentet fra den
gamle græske og romerske kultur. Ordet
dækker over den begivenhed, hvor gud-
dommen viser sig i sit tempel. Eller det
kan betyde en herskers overtagelse af
magten og hans dermed sammenhæn-
gende besøg og hyldning i sin by.
Adventstiden varede oprindelig 40 dage,
men blev kortet ned til at omfatte de sid-
ste fire søndage før jul. Derfor er det skik
mange steder at tænde de fire lys på en
adventskrans og dermed tælle ned til ju-
leaften.

Julefesten er, sammen med påskefesten
den ene af de to store fester, som kirke-
året er bygget op omkring. Det er en fest,
som er kommet relativt sent ind i kirkens
historie. Ja, det ser ud som om julefesten
først er blevet fejret ved en gudstjeneste i
den nybyggede Peterskirke i Rom om-
kring 335/337.  Julefesten opstod i den
vestlige del af den tidlige kirke, nemlig i
Rom. I den østlige del af kristenheden
mindedes man til gengæld Jesu dåb den
6. januar. Denne fest kom også til at in-
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deholde fejringen af Jesu fødsel. Men i
Rom lagde man nu Jesu fødselsdag på den
25. december, som var tidspunktet for en
gammel romersk fest for solen. For i Det
Nye Testamente kunne man ganske rig-
tigt ikke finde nogen dato for Guds søns
fødsel. I oldkirken havde man en teori om,
at Jesus var undfanget den 25. marts, og
ved at tælle frem, nåede man så til 25.
december. Jesu fødsel fejres juleaften og
juledag. 2. juledag er til minde om kirkens
første martyr, Stefanus.

Fra Jul til Helligtrekonger Julefesten gik i
den vestlige del af kristenheden over i
helligtrekongersfest, det vil sige festen for
de tre vise mænd, der mødte op ved Jesu
fødsel. Derfor tæller man
helligtrekongerssøndage frem til fasten.
Men lige inden fastelavn søndag kommer
følgende to søndage:
Septuagesima (latin): Den 70. dag før
påske, skønt der kun er 64 dage til påske.
Oprindeligt var det en søndag, hvor man
mindedes jødernes 70 års eksil i Babylon.
Dernæst kommer seksagesima (latin):
Den 60. dag før påske, selvom der med
denne dag kun er 56 dage til påske.
Fasten I tiden op til påske har kirken en
fastetid. I den danske folkekirke som er
evangelisk-luthersk, praktiseres ikke faste.
Derimod praktiserer mange katolske og
ortodokse kristne (både græske og russi-
ske) fasten, dvs. de afholder sig fra at spise
kød. Mange ortodokse kristne afholder sig
også fra mælkeprodukter og fisk. Allige-

vel markerer kirken stadig fastelavn den
sidste søndag inden fasten.
Midfaste og Mariæ bebudelse Dernæst
tæller man tre søndage i fasten indtil mid-
faste søndag, som er den midterste hel-
ligdag inden selve påskedagen. Dernæst
følger Mariæ bebudelsesdag, som falder
ni måneder før jul og er til minde om bud-
skabet til Maria om, at hun skal føde
Guds søn.

Påskefesten stammer fra jødedommen.
Jøderne fejrer påskefesten til minde om
udgangen af Ægypten. Den jødiske påske-
fest er i dag en hjemmets fest, hvor man
samles fredag aften ved den store
påskesabbats begyndelse og spiser et
måltid, der på én gang understreger
familiefællesskabet og så den fortælling,
der ligger bag festen. Hovedingred-
ienserne i måltidet er ugæret brød, lam-
mesteg og hertil vin. Kirken har så overta-
get den jødiske fest, idet Jesus netop blev
taget til fange og henrettet under jøder-
nes påske. Forinden tilfangetagelsen fej-
rede han selv påskemåltidet med sine di-
sciple. Her tydede han brødet som sit eget
legeme og vinen som sit blod. Jesus for-
stås af de første kristne som det påskelam,
der ofres og slagtes. I den ældste kirke var
kernen i festen de hellige tre dage fra lang-
fredag til påskemorgen. Dette blev senere
udvidet til den hellige uge. Højdepunk-
tet i påskeugen var selve påskenat, hvor
man vågede indtil morgenen gryede som
tegn på Jesu opstandelse.
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I oldkirken blev det imidlertid hurtigt et
kalendermæssigt problem, hvornår på-
sken egentlig skulle holdes. Hidtil havde
man lagt påsken samme dato hvert år, li-
gegyldigt om påskedag faldt på en søn-
dag eller ej. Man rettede sig simpelthen
efter den jødiske dato for påskefesten.
På et stort kirkemøde i Nikæa i 325 blev
det bestemt, at påsken skulle holdes på
første søndag efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn. Det gælder stadig.
Påskeugen indledes med palmesøndag til
minde om Jesu indtog i Jerusalem, hvor
folkeskaren spredte palmeblade ud foran
Jesus.

Svend Havsteen-Mikkelsen  - med tanke på
påske 

Skærtorsdag fejres Jesu indstiftelse af nad-
veren. Langfredag er helligdagen til minde
om Jesu korsfæstelse og død. Påskeugens
højdepunkt er de to påskedage til minde
om Jesu opstandelse.
Pinse: Efter påskefesten er der 50 dage
indtil pinsefesten. Her var det oprindeligt
forbudt at faste, fordi det var en festtid,
hvor man i kirkens gudstjenester og de
læste tekster fra Det nye Testamente, kon-
centrerede sig om Jesus som den op-

standne frelser. Fredagen før den 4. søn-
dag efter påske har vi en officiel helligdag,
store bededag. Denne helligdag blev ind-
ført ved kongelig forordning i 1686 som
en bods- og bededag for at samle alle de
bods- og bededage op, som ellers var af-
skaffet ved reformationen. Efter 40 dage
fejrede man Kristi himmelfart. Og efter 50
dage fra påskedag fejrede man så
Helligåndens komme, pinsefesten. Også
her placerede man i oldkirken pinsefesten
på en jødisk festdag, nemlig festen til
minde om dengang, Moses modtog lo-
vens tavler af Gud Herren på Sinai bjerg.

Trinitatistiden Efter pinsefesten kommer
så trinitatis tiden (trinitatis = treenighed)
som omfatter den lange række af søndage
fra pinse til advent - altså hele sommeren
og efteråret frem til december. Trinitatis-
tiden indledes med trinitatis søndag, hvor
det markeres, at Gud er treenig. Dernæst
tæller man maksimalt 26 søndage efter
trinitatis. Det er i dag blevet en festløs tid.
Men sådan har det ikke altid været, idet
denne tid før reformationen var markeret
af en række helgenfester. Tilbage af
helgenfesterne er Allehelgens søndag.
Her mindes man i dag dem i sognet, der
døde i løbet af året. Men før reformatio-
nen, var det en samlet mindedag for kir-
kens martyrer og helgener. Med sidste
søndag i kirkeåret er kirkeårets ring slut-
tet
Kilde: www.kristendom.dk
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Du er forudsætningen
Gudstjenesten er menighedens
samlingspunkt. Det er her vi næres af
et fællesskab med Kristus der
nedbryder alle forskelle der måtte være
mellem os mennesker, socialt,
kulturelt, politisk mv. Hvis alle bare
blev hjemme om søndagen, ville der
slet ikke være en kirke og en
gudstjeneste, og vi ville miste den helt
afgørende sammenhængskraft, som
menighed og som folk.

Det er alvor
Vi lever i en tid hvor medier, reklame
og underholdningsindustri i høj grad
dyrker det ligegyldige, platte og
overfladiske. Sådan er det ikke i kirken.
Her handler det om livet, døden og
kærligheden. Det er alvor – i al sin
munterhed. Det giver livet tyngde og
dermed en ballast, der gør, at vi ikke
så let kuldsejler, når vi udsættes for
livets storme.

Rummet
Vi kan hvile ved at nyde det enkle
rum, der samtidig rummer hele livets
fortællinger fra vugge og dåb til død
og begravelse. For nogle rummer det
familiens eller slægtens fortælling – alt
det er til stede i rummet og sætter os
ind i en sammenhæng der rækker ud
over os selv.

Musikken
Musikken taler umiddelbart og ordløst
til vore sanser og følelser. Og når den
er bedst, forkynder musikken ordløst
evangeliet. Lyt til den smukke musik,
syng med, og glæd dig over, at
salmebogen rummer vidt forskellige
salmer og melodier, der favner hele
livets, dødens og opstandelsens palet.

Prædiken
Prædikenen skal både kunne
inspirere, trøste og modsige os.
Muntert og alvorligt - og give stof til

Ti gode grunde at gå i kirke

„Gudstjeneste, samvær og udendørs kirkekaffe“
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eftertanke. Prædiken må gerne må
udfordre vore meninger og fordomme
– hvilket også gælder præsten, der
som den øvrige menighed også er
tiltalt. Prædikenen er en tematisering
af livets grundvilkår i lyset af
evangeliet, og som sådan bliver de
gamle tekster aktuelle søndag efter
søndag, år efter år, og taler til os, hver
på vort sted.

Liturgi
Ved at gennemleve og deltage i
gudstjenestens liturgi (forløb) søndag
efter søndag, hvor den samme
opbygning med bønner, tekstlæsning,
salmesang, prædiken, nadver,
velsignelse og dåb gennemleves åbnes
der via gentagelsen op for en
fordybelse vi ikke finder ret mange
andre steder – om nogen steder
overhovedet – i vort liv. En fordybelse
der kan fører til en fornyelse af livets
poesi og glæde, der ikke fjerner vore
trængsler, men sætter os i stand til at
leve modtagende og givende – på trods
af verdens nød og strid.

Frirum
Kirken er et frirum. Her skal vi ikke
præstere, men blot komme som dem
vi er, med såvel vore bekymringer som
glæde - og opleve at blive hørt, set og
elsket som dem vi er. Det er hvad
salmerne, teksterne, musikken og
forhåbentlig også prædikenen
bidrager til. I „frirummet“ forløses
såvel vor sorg som glæde.

Ro
Vi bombarderes med indtryk stort set
overalt, hvor vi færdes i det offentlige

rum. Men roen og stilheden og
nærværet er afgørende for at vi kan
gennemgå en menneskelig vækst. Den
ro finder vi i kirken – sammen med og
i kraft af gudstjenestens forløb. For vi
kan hvile og falde til ro i det kendte –
i gentagelsen. Og de erfaringer og alt
hvad vi bærer på, kan nu stige frem
som indsigter fra sjælens stille vand.
Her fordøjer vi og lægger livets
tilskikkelser på plads. Hele kirkens rum
og gudstjenestens forløb er næring for
sjælen, og som den gode kost til glæde
og gavn for legemet.

Glæde
Evangelium betyder glædeligt
budskab. Og det er glædeligt at blive
tiltalt uden at blive strøget med hårene
og samtidig være set og elsket uden
forbehold. Det er glædeligt, at blive
taget alvorligt i al munterhed. Så: „Kom
med glæde! / Vær til stede! /Tanken
spreder øjets dis;/rigt og bredt går livet
ned i evighed/“ (Den Danske
Salmebog nr. 14,1)

Det anderledes
Gudstjenesten er hverken foredrag,
teater eller koncert. Her er der ingen
der optræder for andre. Vi udgør alle
en menighed og retter os alle mod Gud
for gudstjenestens horisont er altid
evigheden og sandheden. Her får vi
forkyndt, hvad vi ikke kan sige os selv
– det er derfor vi skal have det fortalt.
Det får vi gennem hjertes tiltale. I
gudstjenesten bliver vi alle delagtige i
Guds virkelighed. Derfor kan vi sige
Velkommen til virkeligheden!

Valgmenighedspræst Ronald Risvig



10

Mennesker imellem

Mennesker imellem er en klumme, hvor
en skribent deler noget, som vedkom-
mende har på hjerte – noget der er os
„Mennesker imellem“ – Det er en klumme
om det liv vi har til fælles, og nogle reflek-
sioner over, hvad det betyder for vort liv
og vore valg. Klummen i nærværende kir-
keblad er skrevet af sognepræst Ingrid
Halkjær-Lassen, der til daglig er præst ved
Vedbæk Kirke.

Ydmyghed
Når vi overvældes eller udfordres af livets
tilskikkelser på det menneskelige,
følelsesmæssige og trosmæssige plan, bli-
ver vi ofte ydmyge. Når vi her i det tidlige
efterår bevæger os ud i naturen, byens
parker eller skove og mærker os septem-
bers blå, blå himmel, de drivende skyer,
duften af efterårsmuld ja, oplever, at hø-
sten er i hus og lover velfærd og mad
på bordet, er det ikke nogen selvfølge,
men en gave. Ligesom når en varm lille
barnehånd tillidsfuldt tager vores eller når
den stormende og vanvittige forelskelse
vender op og ned på vores liv. Ligeledes

melder ydmygheden sig naturligt, når vore
kære eller vi selv helbredes efter et alvor-
ligt sygdomsforløb og langsomt mærker
livsglæden vende tilbage.   
Ydmyghed og taknemmelighed hænger
ofte nøje sammen og behøver ikke altid
de store vidtløftige ord, derimod en stille
erkendelse af, at vi er små og sårbare men
samtidig del af noget større. Trods livets
op - og nedture, sejre, nederlag og kampe
må vi også være taknemmelige over, hvor
begunstiget vi er her på vore nordlige
breddegrader med fred, velfærd og demo-
krati. Det er bestemt ikke nogen selvfølge
i den store verden og sætter den tragiske,
overvældende og bekymrende flygtninge-
strøm og menneskevandring til fort
Europa, som vi er vidner til, skarpt i per-
spektiv. Den kalder selvsagt på
medmenneskelighed, akut hjælp og løsnin-
ger for de vandrende freds– og lykke-
hungrende børn, kvinder og mænd.
Den kalder også på sund dømmekraft og
hensyntagen i forhold til vores egen kul-
tur og befolkning. 
Faktum er, at vi er hinandens skæbne, liv
og verden. Det kan vi ikke nøjes med at
tage til efterretning men må agere på i de
nære daglige relationer og i de store
globale sammenhænge. Ydmyghed er
også at give plads til vore medmennesker
i al vores mangfoldighed i lydhørhed,
empati og gensidig respekt. Ydmyghed er
at slippe egoisme og hovmod og overgive
sig til livets storhed, skrøbelighed og den
uforudsigelighed tilværelsen nu engang
rummer for os alle. Driste os ud over de
selvskabte grænser og vaner, der nogle
gange spærrer os inde, fremfor at åbne
vort udsyn og tage del i hinandens liv og
skæbne, kampe og glæder.

Ingrid Halkjær-Lassen

Ingrid
Halkjær-Lassen
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HVAD ER DANSKHED?

Højskoledag
Søndag den 12. januar 2020

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
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Program
10:30 – 11:30 Gudstjeneste i Aulum
Kirke ved valgmenighedspræst
Ronald Risvig- hvor temaet „Hvad er
danskhed“ vil være en integreret del af
gudstjenesten.

11:45 – 12:30 Frokost i Aulum Fritids-
center

1 2:3 0 – 1 2:4 5 V e l k o m m e n

Kasper Støvring

12:45 – 14:45 Med indlagt pause.
„Hvad vil det sige at være dansk“ Fore-
drag ved Kasper Støvring, Sorø, Littera-
tur-og kulturforsker(ph.d.) og forfatter
Om foredraget siger Kasper Støvring „Vi
holder aldrig op med at diskutere dette
spørgsmål. Hvorfor ikke? Fordi det er et
af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille os
selv som individ, men også som folk.
Danskerne er faktisk ret ekstreme sam-
menlignet med andre folkeslag. Det gæl-
der vores syn på moralske værdier som
ligestilling, demokrati, seksualitet og
autoritet. Hvad siger de utallige under-
søgelser om danskernes kultur og deres
værdier? Hvordan adskiller danskerne
sig fra andre folk? Hvad vil det overho-
vedet sige at være dansk? „Kasper Støv-

Velkommen

 På dette års højskoledag, der er den 16.
i rækken indbyder vi til gudstjeneste og
inspirerende foredrag, musik, sang og
fortælling. Alt sammen noget vi håber,
kan give næring til samværet, samtalen
og dagliglivet. Med temaet „Hvad er
danskhed“ lægger vi op til en belysning
og en samtale der aldrig må – og nok
aldrig vil forstumme. For hvad vil det
sige at leve på den plet på kloden, som
vi kalder vores? Hvad er vi rundet af?
Hvilke værdier finder vi afgørende?
Hvordan skal fremtiden formes? Og
hvem er dette „Vi“ der stiller
spørgsmålene? Og hvem er det der
svarer? Er det 10. generations-
danskeren? Er det et menneske der er
3. generation af tyrkisk oprindelse? Er
det en vestjyde? En fra Nordsjælland
eller en der bor og lever på Nørrebro?
Der er mangfoldige kombinations
muligheder når det gælder dette „Vi´s“
etniske oprindelse, samt geografiske
tilhørsforhold og tilholdssted, foruden
kulturel, social og uddannelsesmæssig
baggrund. Det turde være tydeligt at der
ikke kan gives noget entydigt svar.
„Svaret“ er en konstant samtale, som vi
nu indbyder til.
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ring er forfatter til en lang række bøger,
bl.a. „Gensyn med fremtiden - et essay
om den nye verdensorden“, „Sammen-
hængskraft“ og „Blivende værdier“ Læs
mere på: www.kulturoglitteratur.dk

14:45 – 15:15 Kaffepause

15:15 – 15:45 „At synge sammen og
synges sammen“ Fællessang med op-
læg og korte refleksioner over de valgte
sange ved valgmenighedspræst Ronald
Risvig og organist Jane Vennersdorf.

 Ronald Risvig                Jane Vennersdorf

15:45 – 17:30 Med indlagt pause „Fra
flygtningelejr til viceborgmester og råd-
mand“ ved Rabih Azad-Ahmad, jurist,
foredragsholder, viceborgmester og
rådmand, Århus.
Gennem en personlig fortælling fra
Rabih, der kender den sociale virkelig-
hed og barriererne for god integration -
og som frivillig, og rådgiver, samt advo-
katfuldmægtig og som politiker – får vi
sat perspektiv på, hvad det vil sige at
være dansk. Her fra et menneske der
kom udefra og nu lever midt blandt et-
niske danskere. Rabih Azad-Ahmad
blev født i 1976 i en flygtningelejr i
Elbass i Sydlibanon. Som 13-årig flyg-
tede han med sine forældre og fem sø-

skende til Danmark. I dag er Rabih ud-
dannet jurist og har været med til at
starte en advokatpraksis i Aarhus og i
København. Samtidig er han rådmand
for Kultur og Borgerservice i Aarhus
Kommune

Kl. 17:30 Tak for i dag – med en sang –
inden der er suppe til at gå hjem på.

Gudstjenesten er i Aulum Kirke,
Kirkegade 2 Aulum

Alle foredrag og al forplejning foregår
i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen
10, Aulum

Rabih Azad-Ahmad
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 TILMELDING OG PRISER

A: Hele dagen inkl. fuld forplejning ........................................................ kr. 375,00
B: Frokost og Foredrag „Hvad vil det sige at være Dansk“ og kaffe . kr. 250,00
C: Kaffe - Foredrag „Fra flygtningelejr til viceborgmester
     og rådmand“ og suppe ........................................................................  kr. 250,00

Drikkevarer betales særskilt

Tilmelding kan ske på to måder

 Du kan sende en mail til ronald-risvig@hotmail.com
oplys om du tilmelder dig A - B eller C og antal personer for
hhv. A – B eller C.
Eller du kan ringe til Ronald Risvig på 97 47 24 13
Tilmelding senest den 9.. 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 Ronald Risvig på
telefon 97 47 24 13 -Så finder vi en løsning
.

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
www. avv-valgmenighed.dk
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Arrangementer
Aulum-Vinding-Vind

Valgmenighed

Søndag den 3. nov. Alle Helgen gudstje-
neste i Aulum Kirke kl. 14.00 ved Ronald
Risvig. Ved denne gudstjeneste mindes vi
de der er døde i det forgange år, samt alle
de der er gået forud for os. Gudstjenesten
har således erindringen og det sjælesørge-
riske som tema – hvori glæden også er in-
deholdt. Efter gudstjenesten indbydes alle
til eftermiddagskaffe i præstegården.

Onsdag den 6. nov. Café-eftermiddag i
præstegården kl. 14.00 – 16.00 Med sang
og musik, oplæg og samtale belyser vi „Li-
vets vendepunkter“, som de udtrykkes hos
salmedigter, forfatter og komponist Jens
Rosendal. Ingen tilmelding møde blot op.
Kaffe / the og brød kr. 25,00.
Se også side 17 og 18.

Vær med på noderne - ved Fyraftensang

Tirsdag den 19. nov. „Fyraftensang“ og
mulighed for fællesspisning i Aulum Fri-
tidscenter. Alle der har lyst, store som små
indbydes til, en time fra kl. 17.00 – 18.00
hvor vi synger fra højskolesangbogen. Valg-
menighedspræst Ronald Risvig præsenterer
nogle sange og deltagerne kan vælge sange
og organist Jane Vennersdorf spiller til.

Efter Fyraftensang er der mulighed for fæl-
lesspisning, her melder man sig til ved
arrangements begyndelse. Polle serverer
Hot Dog ad libitum til kr. 50,00 pr. person.
Ingen tilmelding og man kan deltage i
Fyraftenssang uden at deltage i fællesspis-
ning. Mød blot op til det hele eller dele af
arrangementet.

Onsdag den 4. dec. Café-eftermiddag i
præstegården kl. 14.00-16.00 Med sang og
musik, oplæg og samtale belyser vi „Livets
advent“. Advent betyder „komme“ og hvad
er det der skal komme? Ingen tilmelding.
Mød blot op – alle er velkommen. Kaffe /
the og brød kr.25.00.
Se også side 17 og 18.

Torsdag den 5. december kl. 20.00 Jule-
koncert i Landbycenter Vind med det sven-
ske Vokalensemblet VoNo, Stockholm.

VoNo Vocals blev dannet i Stockholm til-
bage i 1999 af den danske kordirigent Lone
Larsen, der stammer fra Vind og som stadig
er dets leder. Vokalensemblet består af 12
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professionelle korsangere, der agerer som
solister og sammen i et alsidigt repertoire,
som strækker sig fra renæssancens a capella-
tradition, over folke- og populærmusikalske
udtryk, til ny eksperimenterende musik med
indslag af improvisation, koreografi og sce-
nisk optræden. Koret turnerer over hele ver-
den og har vundet flere konkurrencer, og i
2008 blev udpeget som årets kor af det sven-
ske Rikskonserter. Koncerten i Landsbycenter
Vind krydres med fortællinger af Lone Lar-
sens liv som skabende musiker.

Pris for koncert kr. 125,00
Pris for koncert og spisning kr. 175,00
Spisningen (let måltid) begynder kl. 18.30
Dørene åbnes kl. 18.00

Billetter kan købes hos:
Randi Stjernholm Enebærvej 140, Vind og
på BILLETTEN.DK
Evt. overskydende billetter sælges ved døren.

Koncerten er et samarbejde mellem Vind
Musikforsyning, Vind Menighedsråd, Vin-
ding Menighedsråd, Aulum-Vinding-Vind
valgmenighed, Vinding-Vind Foredragsfor-
ening og Landsbycenter Vind.

Onsdag den 1. januar Nytårsgudstjeneste
i Vind Kirke kl. 13:30, hvor Birgitte Leth
medvirker på trompet. Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden Godt Nytår til et glas
champagne og kransekage.

Søndag den 12. januar Højskoledag. Se
programmet på midtersiderne i bladet her.

Søndag den 2. februar Kyndelmisse-
gudstjeneste i Vinding Kirke kl. 19.00, hvor
husorkestret medvirker. Lys, stilhed, sang og
musik og en kort prædiken, hvor vi glæder
os over lyset i verden.

Onsdag den 19. februar „Fyraftensang“
og mulighed for fællesspisning i Landsby-
center Vind. Alle der har lyst, store, som
små indbydes til en time fra kl. 18.00 –
19.00 hvor vi synger fra højskolesangbogen.
Valgmenighedspræst Ronald Risvig præsen-
terer nogle sange og deltagerne kan vælge
sange og organist Jane Vennersdorf spiller
til. Efter Fyraftensang er der mulighed for
fællesspisning. Her melder man sig til ved
arrangements begyndelse Der serveres
Pizza til kr. 50,00 pr. person.
Man kan deltage i Fyraftenssang uden at del-
tage i fællesspisning. Mød blot op til det hele
eller dele af arrangementet. Ingen tilmelding.

Professor i Kordirigering - Kordirigent  
Lone Larsen

Kyndelmisse - Lys i mørket
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Fra præsten

Café-ftermiddage i præstegården
I september og oktober var temaet på
Cafédagene henholdsvis „Livets sen-
sommer“ og „Livets høst“, hvor vi gen-
nem sange og salmer, oplæg og sam-
tale forsøgte at kaste lys over nogle af
de eksistentielle spørgsmål der rejser sig
når vi nærmer os livets afslutning, som
sensommeren og høsten jo minder os
om. Det afgørende spørgsmål er: „Hvad
har meningen med det hele været – var
og er der en mening med livet – med
mit liv?“ Denne fundering vil altid ligge
under vor måde at være til på. En af de
gennemgående tanker, de to gange var;
at der, hvor vi lærer af modenhedens
milde magt, som vi synger om i „Sep-
tembers himmel er så blå“ – der slår bag
famlet rosendragt det røde hybenhjerte.
Dette som billede på, at vi mennesker
har evnen til og muligheden for at for-
sone os med os selv og med vor næste
og det liv der blev os til del. Modenhed-
ens milde magt hjælper os til at forsone
os med det der ikke kan ændres, for

Ronald Risvig

gjort er gjort, men vi kan ændre vor
holdning til det gjorte. Således kan vi
rumme såvel livets glæder og kærlighed
som en gave, som et skænket liv. Lige-
som vi kan rumme de gange vi svigtede
og blev sviget, når vi gør det i et forso-
nende skær. Det kan vi fordi vi af livet
selv lærte, at sådan er det at være men-
neske. Hvilket slet ikke er så tosset
endda. Tænk, at livet, som det kommer
os i møde, vil noget med os. Det vil at
vi skal forenes i kærlighed, hvor hele li-
vet hører med.

Livets høst
En anden gennemgående tanke kom
frem i forbindelse med temaet „Livets
høst“, det var: „… at vi kun ejer det vi
giver bort.“ Vi har fået livet for intet, og
vi skal give det bort for intet, som Jesus
taler om i Mattæusevangeliet kap. 10.
Eller med Kim Larsens ord fra sangen
„Papirsklip“, hvor omkvædet lyder så-
dan: „Livet er langt, lykken er kort, salig
er den der tør give det bort“. Der hvor
vi evner at gøre Jesus ord, der udtryk-
kes alment menneskeligt i Kim Larsens
sang, til omkvædet i vort liv, der er den
egentlige høst. Livets høst – er at give
livet bort, at være til for sit med-
menneskes ve og vel. Også det lærer vi
af livet selv – af modenhedens milde
magt. Jesu ord om, at den der tør miste
sit liv skal vinde det, har klangbund i
vort liv. Der hvor vi lader stilheden få
plads, kan vi erfare, hvordan denne ind-
sigt stiger op, at livet er bærer af den
sandhed der er lagt i vore hjerter.
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Et af de digte der var med til at belyse
ovenstående, er skrevet af læge Knud
Jacobsen, Ulfborg, det kommer her:

Kommende Café-eftermiddage
bliver onsdag den 6. november og ons-
dag den 4. december. Også her vil der
være sang, musik, samtale og samvær.
Undertegnede giver et oplæg til san-
gene og dagens tema, og Gitte Fonager
spiller til.

Den 6. november er temaet „Livets
vendepunkter“, om afgørende hændel-
ser i vort liv. Her skal vi høre om forfat-
ter, komponist og salmedigter Jens Ros-
endals liv. Flere af hans sange og sal-
mer er netop blevet til i lyset af afgø-
rende vendepunkter i hans liv. Det er
sange og salmer og fortællinger, som vi
kan genkende vort eget livs vende-
punkter i. Denne dag synger vi
hovedsagligt sange og salmer af Jens
Rosendal.

Den 4. december vil temaet være:
„Livets advent“. Advent betyder jo
„Komme“, så vi forsøger at belyse, hvad
det er der skal komme efter Livets Sen-
sommer, Livet Høst og Livets Vende-
punkter, hvad er det nye liv?  Alle er
velkommen også ikke medlemmer af
valgmenigheden. Så tag gerne din nabo,
en ven eller veninde med. Der er ikke
tilmelding: Mød blot op. Begge dage er
fra kl. 14.00 – 16:00 Undervejs serve-
res der kaffe/the og brød, for det beta-
les der kr. 25,00.

Livets hemmelighed

Et brød kan ikke gemmes
og stadig være godt,
men det kan altid deles,
om end det synes småt.
 
Et liv kan ikke gemmes
og leves siden hen,
men hvis det dagligt bruges,
så får vi liv igen.
 
Da Jesus delte brødet,
gav han os den besked:
at dele med hinanden
er livets hem´lighed.
                            Knud Jacobsen

Tid til kaffe - på Café-eftermiddag
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Café-eftermiddagene vender tilbage i
marts, april og maj 2020. Hvordan det
kommer til at forløbe, kan der læses
nærmere om i kirkebladet til marts
2020.

Besøg af eller på besøg hos præsten
Jeg kommer gerne på besøg, så sig en-
delig til, om I ønsker besøg. Det kan
både være til en uformel samtale og til
mere alvorlige emner, I gerne vil tale
om. Husk præsten har tavshedspligt. Og
jeg modtager gerne besøg her i præste-
gården, såvel aftalte som spontane. I er
altid velkomne til at kigge ind.

Skriv - eller kom med forslag til stof i
kirkebladet
Alle er velkomne til at sende stof, der
kan bringes i bladet. Du kan også hen-
vende dig personligt til Ronald, der
gerne hjælper med at gøre stoffet klar.
Indlæg til næste nummer skal være
fremme senest den 1. februar 2020. Ind-
læg sendes til
ronald-risvig@hotmail.com

Takkesuk
Prædiken ved høstgudstjeneste
16. s.e.tri. den 6. oktober 2019
Lukas 7,11-17
Salmer DDS Nr. 731 – 728 – 730 - 810

En høstprædiken kan udtrykkes med ét
ord: „TAK“
og så lade ordet og dets betydning slå
rod, bundfælde og lagre sig i vort sind
– og have tillid til, at efter lagring eller
rettere efter kompostering, stiger alt,
hvad der indeholdes i ordet TAK, om-
dannet til en erkendelse med nye ud-
tryksformer, der alle i deres væsens
kerne bærer ordet TAK.

Et billede kunne være:
Glæden over børn der leger i haven,
mens forældre, bedsteforældre og olde-
forældre smilende ser på og følger med
i hver en bevægelse fra de små. Det er
en smuk oktoberdag klædt i alle livets
farver, med en let varme i luften. Der er
en høj blå himmel, hvor hvide skyer
roligt glider over grønne og gule bakket-
oppe og let brune og grønlige marker.
Det hele er omkranset af træer med gule,
grønne, rødlige og brune blade i alver-
dens nuancer. En duft af kaffe og hjem-
mebagt kringle blander sig med fugle-
fløjt, den lette vinds friskhed og
muldjordens sødme.  Lyse og mørke
stemmer og latter fylder rummet med
liv, hvor fire generationer er samlet.
TAK.
Jeg ved godt, at så enkelt er det langtfra
altid, hvor familien eller venner mødes,

Præstegården Holstebrovej 9 Aulum
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men det tager ikke sandhedskraften ud
af billedet – tværtimod. Billedet hvor fire
generationer er forenet, bekræfter os i,
hvor rigt livet kan være og hvad der er
vor længsel. Måske sukker de ældste
helt spontant, som de sidder der ved
den åbne havestuedør og ser ud – suk-
ker et dybfyldt TAK.  Og samler i dette
ene TAKKESUK hele livets spændvidde
fra fødsel til død.
„Hvad vidste jeg om livets høst – før
takkesukket lød i bryst?“, som digteren
siger.  Takkesukket bærer i sig glæden
over at kunne give livet videre, og er-
kende, at alt, hvad der er blevet mig til
del, ejer jeg kun når det gives videre,
og alt hvad jeg har fået – JA – det har
jeg netop fået. Livet er skænket os som
gave, og meningen med livet er at give
det skænkede videre. Dét er den egen-
tlige høst.

Den egentlige høst
Takkesukket kan også lyde ved kisten,
nu af den yngste eller de yngre i fami-
lien, når oldefar eller bedstemor, måske
ens forældre skal følges til graven. Lige-
som det kan være ægtefællen, hvorfra
der kommer et takkesuk, hvor i det liv
der blev ham eller hende til del med sin
livsledsager, er indeholdt. Vel vidende
at ikke alt mellem afdøde og efterkom-
merne var lyserødt. Men der hvor takke-
sukket fylder vort bryst, der rummer vi
hele livets fylde, sorg og glæde forenet
i et TAK. Dét er den egentlige høst.

Så er der naturligvis høsten på marken
og i haven eller fra havet og naturen i
det hele taget.  Her tror jeg også takke-
sukket lyder, når det det sidste læs korn
er vel bjærget, også selvom den sam-
lede mængde kunne være større. Der
hvor landmanden sætter sig ved køk-
kenbordet sammen med andre fra går-
den og hvilen nu falder over de forsam-
lede – og hvor stilheden får plads, der
lyder takkesukket dybt i sindet. Måske
lyder takkesukket ikke højlydt, men det
kommer til os som et ekko i sindet med
brev fra skabelsens morgen om; „At alt
er såre godt.“

Alt er såre godt
At alt er såre godt, er fordi vi lever på
Guds mægtige ord, som vi sang før præ-
dikenen. I første strofe af „Du gav mig,
o Herre, en lod af din jord“  lyder det:

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

Og Gud påkalder vi med vort takkesuk
for det Han har skænket og skænker os.
For nok er det landmanden der tilsår
jorden og plejer den med gødning og
vand og hvad der ellers skal til, så der
kan komme afgrøde og der kan høstes.
Ligesom havejeren må plante, så, bebe-
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skærer, vande og gøde, for at der kan
komme kartofler, porer, frugter og me-
get andet.
Og dybt i takkesukket ligger den
samme erkendelse, som udtrykkes i an-
den strofe af „Du gav mig, o Herre,“, at
nok skal vi planlægge, hvornår vi skal
gøre hvad, som landmand og som ha-
veejer, for at få avl i laden, køleskabet
og fryseren - og samtidig skal vi leve fri-
modigt og overlade det afgørende til
Gud, for som vi sang for lidt siden:

„Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.“

For nok er det os der arbejder og hand-
ler, men det er Guds Hellige ånd der
virker og udvirker liv og skænker os den
egentlige høst.

Gud og menneskene
Forholdet mellem Gud og menneskene,
udtrykkes i „Du gav mig, o Herre“ gen-
nem landmandens forhold til jorden,
men kan også overføres til mennesker
der ikke lever i den tætte kontakt og
forbundenhed med naturen og afhæn-
gighed af jorden. For „En lod af din jord“
det er den plet, hvor vi er sat og lever.
Og dagværk er ikke afhængig af om vi
har et fast arbejde eller ikke. Et dagværk
i Guds lys er der, hvor vi med vort liv
sår frø til glæde og gavn for vort med-
menneskes vækst. Dér er den egentlige
høst. Og de henfarne slægter, som vi

arver en vang af, er ikke kun hvor jor-
den går i arv fra generation til genera-
tion. Det er at vedkende sig, at vi står i
gæld til de mennesker der gik forud for
os og har været med til at skabe det sam-
fund vi nu nyder frugterne af. Derfor ly-
der det også i salmen:

„Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet“

Det pund der er hver af os givet, er de
egenskaber vi har og som vi kan ud-
vikle, hvert på vort sted, kendte som
ukendte for offentligheden. Men uan-
set, hvor og med hvad vi virker, så ly-
der det så aktuelt som al tid og nogen-
sinde, at vi skal virke ved:

„…at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet“

Det er en tiltale der gælder os alle såvel
multimilliardæren, som hende eller ham
der lever som hjemløs på gaden. Hæ-
derligt virke, det er at bestræbe sig på
at være en næste for sit medmenneske
og tage vare på vor skabte jord. Og det
er en Guds gave, der hører med, om vi
vil have del i livets høst, at der, hvor vi
ikke lever med hæderligt virke, som
Gud byder os, der holder Jesus os ubøn-
hørligt fast. Det gør Han med kærlighe-
dens stærke arm, når vi får at vide, at vi
ikke skal gøre templet til en røverkule.
Det gør Han når vi får at vide vi er nogle
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hyklere, og at ingen af os er rene nok til
at kunne kaste den første sten. Ligesom
vi ikke magter at elske vor fjender? Men
det er, hvad Jesus holder os fast på med
kærlighedens stærke arm. Og det er en
gave, som vi mennesker kan have svært
ved at tage imod, og hvis kvalitet og
nødvendighed vi kan have svært ved
at erkende.
Salmen „Du gav mig, o Herre“ slutter
med en bøn..

„Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!“

K.L. Aastrup der har oversat salmen fra
svensk, ville næppe selv havde formu-
leret bønnen sådan. For i dansk-grundt-
vigsk tankegang, er vore navne allerede
ved dåben indskrevet i livsbogen. Vi
hører for tid og evighed til hos Gud.
Men hensigten med bønnen reel nok.
Nemlig at vi skal tilhøre Gud, det er der
vi hører hjemme – og derfor synger vi:

„Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet“
DDS nr. 729,5

At miste og få alt igen
Takken, som vi synger om i „Nu falmer
skoven trindt om land“ kommer også til
udtryk i dagens evangelium. Her følger
vi enken fra Nain, der ikke bare har mi-

stet sin eneste søn, hun har mistet hele
sit livsgrundlag. På vej til graven møder
hun udenfor byen, sammen med ligføl-
get, Jesus, der med sine disciple er på
vej til byen Nain. Jesus lader sig stoppe,
og han ynkes over enkens tab og sorg.
„Græd ikke“ siger han til hende, og med
sit ord genoprejser han enkens døde
søn, og giver ham tilbage til sin mor. Jeg
tænker, der har lydt et dybt takkesuk,
ikke bare fra enken, men fra hele ligføl-
get. Gud viser os her, at det ikke er dø-
den, vi har i vente, men opstandelse.
Med sit ord, holder Han os fast på, hvad
det kommer an på, hvert øjeblik her i
livet. Nemlig at genoprejse det døde liv
der kan være imellem os. Og med sit
ord, viser Han os, at Han heller ikke slip-
per os på den anden siden af graven.
Opstandelsen sker fyldest, hver gang
takkesukket lyder over frugten af vort
levede liv. Takkesukket forbinder os
med Guds kærlighed, og forsoner os
med vort liv og forbinder os med vort
medmenneske. Takkesukket går som en
le gennem kornet.
Takkesukket får æblerne til at løsne sig
let fra træets trætte kviste. Takkesukket
går som strømende glæde gennem vort
blod og samler livets høst i vort hjerte.
Takkesukket takker:

„Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage“
                   DDS Nr. 729,10

Amen
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Aulum Vinding Vind
Valgmenighed

Gudstjenester

            PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

05. november Sørvad Plejecenter kl. 10.30
12. november Kastaniegården kl. 10:15
03. december Sørvad Plejecenter kl. 10:30
10. december Kastaniegården kl. 10:15
24. december Juleaftensdag Birketoft kl. 10:30
07. januar Sørvad Plejecenter kl. 10:0
14. januar Kastaniegården kl. 10.15 Birketoft kl. 15.00
04. februar Sørvad Plejecenter kl. 10:30
11. februar Kastaniegården kl. 10.15 Birketoft kl. 15.00
03. marts Sørvad Plejecenter kl. 10:30
10. marts Kastaniegården kl. 10:15 Birketoft kl. 15:00

03. november Alle Helgen Aulum kl. 14.00 Ronald R Se omtale
10. november 21.s.e.tri. Vinding kl. 10.30 Ronald R

17. november 22.s.e.tri. Vind kl. 10.30 Bent Ole P
24  november       s. s. i kirkeåret Vinding kl. 10.30 Ronald R

01. december 1.s. i adv. Vind kl. 10.30 Bent Ole P
08. december 2.s. i adv. Vinding kl. 10.30 Ronald R  Husorkester medvirker
15. december 3. s. i adv. Vind kl. 17.00 Bent Ole P
22. december 4.s. i adv. Ingen

24. december Juleaften Vinding kl. 13.00 Aulum kl. 14.45 Ronald R
25. december 1. juledag Vinding kl. 10:30 Ronald R
26. december 2. juledag Ingen
29. december julesøndag ingen
01. januar nytårsdag Vind kl. 13:30 Ronald R

05. januar Hellig trekongers Ingen
12. januar 1.s.e. HKT.  Aulum kl. 10:30 Ronald R Ifb. med højskoledag
20. januar 2.s.e. HKT. Vinding kl. 19:00 Ronald R Bemærk mandag
26. januar 3. s.e. HKT Aulum kl. 10:30 Ronald R
02. februar Kyndelmisse Vinding kl. 19:00 Ronald R Se omtale
09. februar Septuagesima Aulum kl. 10:30 Bent Ole P
16. februar Seksagesima Vind kl. 10:30 Ronald R
23. februar Fastelavnssøn. Vinding kl.10:30 Ronald R
01. marts 1. s. i fasten Vind kl. 10:30 Ronald
09. marts 2. s. i fasten Vinding kl. 10:30 Bent Ole P

Plejehjemsgudstjenesterne er åben for alle interesserede, såvel pårørende som andre.
Ronald Risvig er præst, hvor der ikke er nævnt andre.
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Krucifikset i cirklens midte er udført af Erik Heide og hænger i Vind Kirke.


