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Genåbning

Vinter

18. maj åbnede kirkerne igen som en del
af fase 2 af genåbningen af Danmark efter
corona-nedlukningen 11. marts. Vi havde
første gudstjeneste Kristi Himmelfarts dag
i Lindum, og det var dejligt igen at være
samlede i kirkerummet. Hvis alt går, som

Vinter
vi håber, så bliver retningslinjerne hele tiden lempet og ændret en lille smule, men
der kan naturligvis også ske noget, så vi
pludselig lukker ned igen. Så hold øje med
hjemmeside og Facebook.

Minikonfirmander
Det er altid dejligt at være præst. Jeg har mander til konfirmationen. Det er dejligt
nu haft den glæde i fem år. I år oplever jeg at have set disse unge mennesker denat skulle have mit første hold
minikonfir- ved
gang
de bare
var små 3.-klasseelever og
Adventskorset
Lindum
kirke
føle, at jeg kender dem. Under nedlukningen fik jeg en dag en besked fra en mor
til en tidligere minikonfirmand. I kristen1 domsundervisningen på skolen havde 5.
Adventskorset
vedom
Lindum
kirke
Adventskorset
ved Lindum
kirke
klasse
påsken,
og hendes datter havde
lavet denne tegning. Måske der hang en
lille smule fat fra minikonfirmandundervisningen…
1

1

Tegning: Louise Givskov Hansen

Præstens klumme
Hvad var det dog, der skete?
Ja, det spørgsmål er vi sikkert mange, der
stiller os selv omkring dette mærkelige
forår. For mens anemonerne sprang ud,
og man kiggede i den spirende natur og
gik og nynnede melodien til Kaj Munks
fine sang, så lukkede statsministeren med
folketingets opbakning hele landet ned.
Børn blev sendt hjem fra skole, voksne
fra deres arbejde. Vi blev alle bedt om at
holde afstand. Og så skete der noget, som
aldrig er sket før: kirkerne lukkede!
Det har virkelig været et meget mærkeligt
forår med aflyste gudstjenester og lukkede kirkedøre. Påskens aflyste gudstjenester og den flyttede konfirmation har
gjort særligt ondt. Men denne situation
har også krævet alternative tanker om,
hvordan vi er kirke. Kirkens bygning er
ikke kirken, kirken er menigheden, den er
dig og mig. Mange steder – også her hos
os – blev gudstjenesten gjort digital, den
blev filmet og lagt på Facebook. Selvom
ikke alle er på Facebook, så behøver man
ikke en konto for at komme ind på kirkens
Facebook-side og se andagterne. Det giver ikke det samme som at gå i kirke, slet
ikke. Men det har været dejligt at følge
med i, hvor mange visninger de små andagter har haft, og at de er blevet liket
og kommenteret af jer, der har set dem,
for det vidner om, at evangeliet er blevet
hørt, selvom kirkens dør er lukket. Ordet
lever, og ordet høres.
Vi har netop fejret 75-året for befrielsen
efter Anden Verdenskrig. Mange af os
havde sikkert lys i vinduerne den 4. maj
om aftenen, og kirkernes klokker ringede
ekstra den aften og dagen efter, hvor landets kirkeklokker også ringede for 75 år
siden. Som vi synger det i En lærke letted’:
”De tusind tårne tog til at tone, så landet

fyldtes af klokkers klang.” Vi er mange, der
ikke levede dengang. Vi er mange, der
har fået historier fortalt fra vores forældre, bedsteforældre, oldeforældre, og vi
er mange, der har fået al vores viden om
krigen og befrielsen fra bøger, film og tvserier. Jeg har altid været meget glad for
Lise Nørgaards Matador, og derfra er der
en sætning, der har fyldt meget hos mig i
denne tid: ”Et minut i otte, så nåede vi det
før spærretiden.” Ordene kommer fra Maude, der har kørt hr. Stein ud til Katrine og
Oluf Larsen, der kan hjælpe med at få ham
til Sverige. ”Et minut i otte, så nåede vi det
før spærretiden.” Vi er blevet bedt om at
holde fysisk distance til hinanden i denne
tid, men i virkeligheden må vi opholde os,
hvor vi vil, når vi vil.
Èt sted, hvor vi kan sammenligne denne
mærkelige tid med krigen, er, at vi ikke
ved, hvornår det holder op. Vi ved ikke,
hvordan den hverdag, vi langsomt er ved
at vende tilbage til, ser ud. Der er helt sikkert mange ting, der ikke vil være som før.
Og vi skal også helt sikkert til at vænne os
til at være sammen igen.
Jeg har et par gange under de optagede
andagter læst et digt af Sindre Skeie, oversat af Tine Illum.

Hvis alting nu var som altid,
så havde jeg åbnet mit hjem,
og budt dig – som altid – på kaffe,
og som altid gi’t dig et klem.
Hvis alting nu var som altid,
så kunne vi mødes et sted,
og vi kunne sagtens vær’ mange,
og alt det, vi kender, ku’ ske.

Ja, alt er så underligt stille.
Og ingen ved helt, hvad der sker,
og hvad det betyder for spurve,
og planter og alt det, som er.
Måske ser jeg verden lidt bedre,
når samfundet går lidt i hi
- alt livet som myldrer omkring os,
og alt, som gør jorden så rig.

Og måske vi så ville tænke:
Den blev som altid, den dag.
Kan hænde, vi helt enkelt glemte,
hvor endeløst rige vi var
- mens alting endnu var som altid.
For intet er ligesom før,
vi samler os ikke om bordet,
som mennesker altid gør.

Når ingenting er som altid,
så burde vi skrive en sang,
om hvordan vi vil, det skal være,
når dette er ovre engang.
Og måske vil første vers lyde:
at nu vil jeg åbne mit hjem
og byde – som altid – på kaffe
og gi’ dig – som altid - et klem.
Nu er kirkens dør åben igen. Velkommen
indenfor.

Indsamlinger
I de tre menighedsråd modtager vi jævnligt forespørgsler på, om vores kollekt fra
kirkebøssen kunne gå til det ene eller andet vældig gode formål. Men da vi ikke har
gudstjeneste i alle tre kirker hver søndag,
og da vi indrømmet heller ikke samler så
mange penge ind igen, så har vi besluttet
at koncentrere os om færre formål. Vi har
samtidig oprettet et MobilePay-nummer,
så man ikke behøver at have kontanter
med i kirke – og man kan også sende en
lille mønt af sted, mens man sidder med
dette blad i hånden.
MobilePay: 211017 (Vammen kirkekasse)
De fire formål, som vi har valgt at støtte,
er: Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg, Folkekirkens Nødhjælp, Bibelselskabet og
Kirkens Korshær. Vi støtter kvartalsvis, så

fremadrettet vil der være en lille boks her
i kirkeblad, hvor der står, hvem pengene
går til i dette kvartal, og der vil her i løbet
af det første år være en kort præsentation
af kvartalets indsamlingsmodtager.
I dette kvartal støtter vi Bibelselskabet.
Slår man op i sin af dronningen autoriserede Bibel, vil man se, at den er udgivet af
Bibelselskabet. Det danske Bibelselskab
arbejder sammen med over hundrede andre bibelselskaber rundt om i hele verden
for at udbrede Bibelens ord ved hjælp af
oversættelser og donationer af Bibeler.
Men også i Danmark gør Bibelselskabet
meget. Den seneste store udgivelse er Bibelen 2020, som er en nyoversættelse af
både Det Gamle og Det Nye Testamente.
I kan læse mere på bibelselskabet.dk

Konfirmation 2020 og 2021
En kedelig konsekvens af corona er, at vi
har været nødt til at flytte årets konfirmation. Den er flyttet til søndag d. 6. september kl. 10:30, og vi glæder os til at give
konfirmanderne en dejlig dag, som har
været længe ventet!

På det, der skulle have været konfirmationsdagen, søndag d. 26. april, kørte Trine
rundt til årets konfirmander med en lille
pose med deres Bibel, en rose, en hilsen
og noget foam clay. Foam clay er en form
for modellervoks, der bliver stift og tørt,
når det får lov til at ligge ude et døgns tid.
Konfirmanderne blev bedt om at forme
et kors af dette, som skulle passe godt til
deres hånd. Og når vi nu ikke kan vise et
fint billede af årets søde konfirmander, så
kan vi i det mindste vise nogle af de fine

kors, de har lavet, rundt omkring i dette
kirkeblad.
Men selvom vi ikke har fået afholdt konfirmation i 2020, så skal vi også se frem mod
konfirmation 2021. Der vil også komme
information hjem via Langsø Friskole, men
skulle der være børn, som ønsker konfirmation i Vammen, Lindum eller Bigum
kirke, som ikke går på skolen, så er I velkomne til at kontakte præsten.
Som altid afholder vi en kort informationsaften i konfirmandstuen i Vammen for
konfirmander og forældre. Det bliver torsdag d. 20. august kl. 19:00.
Fra og med i år foregår selve tilmeldingen
til konfirmationen online og med NemID.
Information herom findes på vammenkirke.dk – se under Livets begivenheder og
konfirmation.
Undervisningen begynder i begyndelsen
af september. Nærmere orientering herom til informationsaftenen.

Minikonfirmander
Skal du i 3. klasse efter sommerferien, så
har du mulighed for at gå til minikonfirmand. Det foregår efter skoletid, og I bliver hentet på skolen af præsten Trine. Vi
skal høre bibelhistorier, synge, bede Fadervor, tegne og lave kreative ting. Hver
gang spiser vi boller og frugt og drikker

saftevand, og når vi skal høre om og fejre
kirkens fødselsdag, nemlig pinsen, så spiser vi fødselsdagslagkage. Det plejer at
være meget hyggeligt.
Der kommer information via Langsø Friskole – også hvordan man tilmelder sig.

Siden sidst
På denne plads skulle der stå en masse om
påskens dejlige gudstjenester, og arrangementet med Langsø Børnehus ”Gud og
dermed pasta”, hvor vi skulle have holdt
børnegudstjeneste og spist aftensmad
sammen bagefter.
Men som bekendt blev intet af dette til
noget. Forhåbentlig kan vi til efteråret holde ”Gud og dermed pasta”, og det bliver jo
heldigvis påske igen næste år!
Inden nedlukningen af Danmark nåede vi
dog heldigvis at fejre fastelavnsgudstje-

neste i Vammen kirke med efterfølgende
tøndeslagning i præstegårdens lade og
en pølse i konfirmandstuen. Det var dejligt igen i år at se så mange udklædte børn
og voksne. Det kan forhåbentlig gå hen
og blive en god tradition. Igen i år skal der
lyde en stor tak til Dorte og Dorthe for at
komme og hjælpe med pølserne. Det er
skønt med lidt hjælp udefra. Også tak til
børnehavebørnene i Langsø Børnehus for
at have pyntet vores tønder så fint!

Kommende arrangementer
Sankt Hans

Musik ved søen

Vi håber meget, at det bliver muligt at afholde Sankt Hans i Bigum, som vi plejer!
Derfor har vi som altid planlagt, at det
er med spisning i forsamlingshuset tirsdag d. 23. juni kl. 17:30. Kl. 19:30 er der
gudstjeneste ved Herluf Christensen. I år
er borgmester Ulrik Wilbek båltaler, når vi
efter gudstjenesten går ned for at se bålet blive tændt. Til den tid håber vi, at forsamlingsforbuddet er 50, men dette skal
vi også overholde, hvilket betyder, at der
kun er deltagelse ved tilmelding. Tilmelding til Anne Mette Navntoft på tlf. eller
sms: 40 40 52 55 eller amen@au.dk. Tilmeldingsfrist: 15. juni. Vel mødt!

I år ligger Musik ved søen i Lindum fredag
d. 21. august. Det bliver kl. 18 med spisning. Planlægningen er stadig i gang, og
som med alt andet er det afhængig af restriktioner, så vi håber, at vi kan gennemføre arrangementet. Vi aner ikke, hvordan
forsamlingsforbuddet ser ud til den tid,
derfor er der kun deltagelse ved tilmelding. Tilmelding skal ske til Mette Glob på
tlf. eller sms: 30 42 95 58 eller metteglob@
gmail.com.

Nyt fra menighedsrådene
Menighedsrådsvalg
På grund af corona kunne vi ikke som
planlagt afholde orienteringsmøde i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg 12. maj. Mødet er flyttet til
tirsdag d. 9. juni, hvor Lindum og Vammen
holder møde sammen i Vammen kirke kl.
19:00, og Bigum afholder møde i konfirmandstuen kl. 20:00. Selve valget afhol-

des stadig tirsdag d. 15. september – mere
herom i næste kirkeblad, men sæt kryds
i kalenderen allerede nu. Vi glæder os til
at fortælle om menighedsrådsarbejdet,
både om hvad vi har lavet de sidste fire år
og hvilke planer, der er fremadrettet. Der
er mange spændende ting, og måske menighedsrådet var noget for dig. Vi glæder
os til at se dig!

Adresser
Sognepræst: Trine Munk Kristensen, Nørregade 27A,
Vammen, 8830 Tjele, tlf. 51 16 01 50, tmv@km.dk
Mandag er fridag, vagttelefon: 70 22 33 10.
Organist: Elisabeth Weiss-Gärtner, Vibevej 17, Ørum, 8830
Tjele. weiss-gartner@hotmail.com, tlf. 29 93 63 03.

Vammen kirke
Kirkesanger: Vibeke Askou Jakobsen, Lindum Søvej 25,
Sjørring, tlf. 61 71 91 45.
Graver: Ole Hansen, tlf. 61 14 00 91.
Formand: Henning K. Sørensen, Toften 11, Vammen, tlf.
40 87 58 02.
Kirkeværge: Grethe G. Pedersen, Norupvej 8, Vammen,
tlf. 25 52 55 54.
Regnskabsfører: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, Pederstrup, tlf 86 69 93 68.

Lindum kirke

Kirkelige handlinger
Begravelse
Vammen
3. april: Jytte Christensen
11. april: Klaus Wandbæk – Viborg kirkegårdskapel
11. april: Lilly Jæger
Dåb
Vammen, 19. april: Casper Sejerø Elmer

Præstens frihed
Jeg holder fri 11.-14. juni samt uge 3032.
Kirkebladet udgives af menighedsrådene i
Vammen, Lindum og Bigum sogne og redigeres af et udvalg ledet af sognepræsten.
Tryk: Johansen Grafisk, Holstebro.
Oplag: 700 eks.
Næste kirkeblad udkommer
senest 1. september. Deadline 1. juli.

Kirkesanger: Vibeke Askou Jakobsen, Lindum Søvej 25,
Sjørring, tlf. 61 71 91 45.
Graver: Lise Lund Andersen.
lindum.bigum.kirke@gmail.com, tlf. 20 87 00 50.
Formand: Mette Glob, Drøwten 18, Lindum, tlf. 30 42
95 58.
Kirkeværge: Niels Erik Skov Olesen, Hobro Landevej
128, Sjørring, tlf. 20 23 30 91.
Regnskabsfører: Svend Riis Nielsen, Bjerringbro kirkekontor, tlf. 86 68 40 39.

Bigum kirke
Kirkesanger: Maybrith Lange, Fastrupvej 6, Fastrup, tlf.
98 88 38 78.
Graver: Kim Pedersen, AK Total, Ørum,
Mobil 40 85 43 99, kim@aktotal.dk.
Formand: Anne Mette Navntoft, Hobrovej 60, Bigum,
tlf. 86 69 00 55.
Kirkeværge: Niels Christian Hansen, Lergravsvej 2, Bigum, tlf. 98 54 50 90.
Regnskabsfører: Samme som Lindum.

Præstegårdsudvalget
Formand: Grethe Grønnerup Pedersen, Norupvej 8,
Vammen, 8830 Tjele, tlf. 25525554/86690905.

Hjemmesiden
Vammen-Lindum-Bigum kirkers hjemmeside kan ses
på følgende adresser:
http://www.vammenkirke.dk/
http://www.lindumkirke.dk/
http://www.bigumkirke.dk/

Vejviser
Vejviser:

KFUM-spejderne, Langsø gruppe
Dorte Jæger Hansen, Bygmarksvej 6, Vammen, tlf. 86 69 03 04. For børn i alle aldre.

KFUM-spejderne, Langsø gruppe.
Dorte Jæger Hansen, Bygmarksvej 6, Vammen

Gudstjenester
			

Vammen	

Lindum	

Bigum

Juni
1. Anden pinsedag
14:00
7. Trinitatis søndag		
9:00
14. Velkommen i Rødding 9:30/Løvel 10:30
21. 2. s. e. trin.
10:30
23. Sankt Hans			
28. 3. s. e. trin.		
10:30

10:30

19:30*

Juli
5. 4 s. e. trin.
9:00
12. 5. s. e. trin.			
19. 6. s. e. trin.
10:30
9:00
26. Velkommen i Pederstrup 10:30

10:30

August
2. Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
9. Velkommen i Rødding 9:30/Løvel 10:30
16. 10. s. e. trin.
9:00
10:30
23. 11. s. e. trin.
10:30
9:00
30. 12. s. e. trin.			

10:30

September
6. 13. s. e. trin.

10:30 (konf.)
* = Se omtale i bladet

Arrangementer
Orienteringsmøde

Tirsdag d. 9. juni kl. 19:00, Vammen kirke, og 20:00,
Konfirmandstuen

Sankt Hans (obs.: Tilmelding)

Tirsdag d. 23. juni kl. 17:30, Bigum forsamlingshus og kirke

Musik ved søen (obs.: Tilmelding)

Fredag d. 21. august kl. 18:00, Sølandingen, Lindum

Plejehjemsgudstjeneste
Torsdag d. 25. juni kl. 15:00

Trine Munk Kristensen

Torsdag d. 30. juli kl. 15:00

Niels-Peter Lund Jacobsen

Torsdag d. 27. august kl. 15:00

Niels-Peter Lund Jacobsen

Kirkebil
Hvis man har vanskeligt ved at komme i kirke, kan man ringe til sognepræsten seneste fredag kl. 12, så arrangerer hun, at man bliver hentet, så man kan komme i kirke. Det bliver ikke
kirkebil i traditionel forstand, hvor det er et taxaselskab, der kører, men derimod baseret på
frivillighed.

