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Præstens klumme

Vinter

Vinter

Aarhus Universitetsforlag udgiver hver hus, som tilhørte den tidligere beboer.
måned en lille bog på 60 sider, som går Når man engang sælger sit hus videre, ja
under navnet Tænkepause. Hver bog er så bliver huset ”ens eget”, for så vil de nye
skrevet af en forsker på universitetet, der beboer bo i det hus, som man ejede. Det
skriver om et emne inden for sit felt. For kan virke fjollet, men det er også en fin
nylig læste jeg Netværk, og heri omtales måde at holde forbindelse til vores sognes
det fænomen, at vi aldrig er mere end historie og sammenhæng, og så gør det i
seks håndtryk væk fra noget andet men- virkeligheden også vores netværk større.
neske i hele verden. Man tænker, at det Anden pinsedag er det fem år siden, at
ikke kan være rigtigt, men faktisk er jeg jeg blev indsat som præst i Vammen-Linkun to håndtryk væk fra USA’s tidligere dum-Bigum. Mit hus er som bekendt præpræsident Barrack Obama. Jeg har nemlig stegården. Det omtales ikke som Jesper
trykket hånd med ViborgsAdventskorset
biskop Henrik ved
Hornstrups
gamle hus, det er sit eget. VoLindum kirke
Stubkjær, og han har trykket hånd med res netværk her i byen var meget lille, men
Dronningen, og hun har trykket hånd med allerede dagen efter vores indflytning
Obama (red.: det viser sig, at der kun er ét mødte vi en masse mennesker til Lokalhåndtryk imellem Obama og mig, nemlig 1 dysten i Vammen. Ved den efterfølgende
Adventskorset
ved Lindum
kirke
Adventskorset
ved Lindum
kirke
Rufus Gifford, den tidligere
amerikanske
spisning
var flere
henne og hilse, og noambassadør).
gen hilste endda også med kommentaren:
Det fik mig til at tænke på det netværk, ”Ja, du skal jo konfirmere mit barn til næder er noget tættere på os, og som vi selv ste år”. For selvom jeg følte mig helt uden
1
er med til at skabe. I vores tre sogne1 der netværk,
så havde netværket allerede
bor man ikke i sit eget hus, man bor i det taget fat om mig. De fem år, der siden er

gået, har gjort netværket i sognene meget
stort, naturligvis fordi jeg møder mange i
mit virke som præst, men også blot på en
gåtur med hunden og ved købmanden.
Kirken er også et netværk – både i sognene og spredt ud over hele verden. I sognene fordi mere end firs procent af alle
indbyggere er medlemmer af folkekirken,

og ud over hele verden fordi vi deler den
kristne tro. Efter vores højmesser, søndage
kl. 10:30, er der altid kirkekaffe i vores kirker, og i Vammen kirke er et nyt tiltag, at
der inden gudstjenesten kl. 9 er kaffe og
rundstykker. Det gør vi for at udbygge
netværket i kirken. Vi vil gerne have, at der
er færrest mulige håndtryk imellem os.

Årets konfirmander
Fra venstre: Lasse Kiesbye Olesen (skal
konfirmeres i Asmild kirke), Mathias Kim
Drost, Emil Døssing Jensen, Benjamin
Werther Carlsen, Benjamin Sigaard Lange,
Julie Nørskov Holm, Niels Frederik Borup

Pedersen, Anton Nikolaj Dalgaard, Frederik Ertner Mortensen
Fraværende: Asbjørn Melgaard Dahl, Chilas Skaun Bitsch Nielsen

Nyt fra menighedsrådene
I år skal der være valg til menighedsrådene. I den forbindelse afholdes der orienteringsmøder tirsdag d. 12. maj 19:00
i konfirmandstuen i Vammen for det
kommende fællesmenighedsråd i Vammen og Lindum samt samme dato og
sted kl. 20:00 til Bigum menighedsråd.
Menighedsrådene er vært ved en kop kaffe og et stykke kage.

Selve valget afholdes tirsdag d. 15. september – mere information herom senere.
Menighedsrådsarbejdet er det, der får vores kirker til at fungere. Det er spændende
arbejde, og vi håber, at du vil komme og
høre mere om det arbejde, vi har lavet de
sidste fire år, og finde ud af, om menighedsrådsarbejdet måske kunne være noget for dig. Vi glæder os til at se dig!

Siden sidst
Lucia-gudstjenesten i Lindum var som
altid en succes. Det var herligt med fyldt
kirke og et fyldt forsamlingshus, hvor Kulturrøddernes kor underholdte. I år… ja,
det var jo teknisk set sidste år, havde vi
fornøjelsen af at have Dan Selchau som
barselsvikar for vores organist Elisabeth.
Dan er uddannet fra konservatoriet på
fløjte, og den medbragte han til årets julekoncert i Vammen kirke sammen med
organisten fra Galten Lars Rosenlund Nørremark. Det var en fin eftermiddag, hvor
de tog moderne teknologi i brug, hvilket
betød, at de filmede orglet og havde stillet lærred op, så alle kunne se Lars spille
uden at skulle dreje hovederne af led. Dan
afsluttede sin tid hos os med fin musik til
nytårsgudstjenesten i Lindum.
Selvom vinteren i år nærmest ikke har
været eksisterende, fejrede vi alligevel, at
vi var halvvejs igennem den ved kyndelmisse, hvor kirken var fyldt af levende lys,
og hvor vi traditionen tro afsluttede med
pandekager.

Kommende arrangementer
Fælles
Påsken
I løbet af påsken har vi i vores kirker fået
skabt flere fine traditioner, og i år har vi
også et nyt lille tiltag. Traditionerne indleder vi med gudstjeneste med konfirmanderne Palmesøndag, søndag d. 5. april
kl. 10:30 i Vammen kirke.
Skærtorsdag, torsdag d. 9. april kl.
19:00 i Bigum kirke holder vi gudstjeneste med nadver med hjemmebagt brød,
som vi også deler efter gudstjenesten
med lidt ost, og næste formiddag, Langfredag, fredag d. 10. april kl. 10:30, i
Lindum kirke holder vi liturgiske gudstjeneste. Det nye tiltag i år er påskelørdag,
lørdag d. 11. april kl. 20:30, i Vammen
kirke, hvor vi holder en lille og kort andagt i en mørk kirke med tomt alter, hvor

vi hører om gravvagten ved Jesu grav og
synger Grundtvigs lange salme I kvæld
blev der banket på helvedes port. Påskedag, søndag d. 12. april kl. 10:30 i Vammen kirke, er det dog ikke længere med
tomt alter, men derimod pyntet kirke til
den store festdag. Anden påskedag,
mandag d. 13. april kl. 19:00 i Lindum
kirke, holder vi aftengudstjeneste og ønsker hinanden god påske med en lille påskebryg bagefter.

Vammen
Gud og dermed pasta

Hvededagsgudstjeneste

Torsdag d. 23. april kl. 17:00 holder vi
en kort børnegudstjeneste i Vammen kirke med påsken som tema. Efter gudstjenesten går vi ned i forsamlingshuset og
spiser pasta med kødsovs, som vi får fra
Vammen Kro. Børn, der går i Langsø Børnehus, får invitation med hjem derfra – og
tilmelding og betaling for maden foregår
også hertil. For andre interesserede skal
tilmeldingen ske til sognepræsten pr. mail,
sms eller fremmøde. Maden koster 49 kr.
pr. voksen, børnene betaler menighedsrådet for. Betaling skal ske i forbindelse med
tilmelding. Der kan betales på Vammen
Kirkes MobilePay på 211017 – OBS: skriv
”Gud og dermed pasta” i kommentarfeltet.
Tilmeldingsfrist søndag d. 19. april.

Torsdag d. 7. maj kl. 19:00 er der gudstjeneste i Vammen kirke med efterfølgende
varme hveder. Store Bededag er der ingen
gudstjenester i pastoratet.

Byfest
I forbindelse med byfesten i Vammen holder vi gudstjeneste på den grønne kile
søndag d. 24. maj kl. 14:00.

Anden pinsedag
Mandag d. 1. juni kl. 14:00 er der gudstjeneste i Vammen kirke med efterfølgende kaffe i præstegården.

Lindum
Pinsedag
I år vil vi holde pinsegudstjeneste i Paradiset, for det ligger nemlig i Lindum!
Nærmere bestemt ligger det Drøwten 11.
Gudstjenesten er søndag d. 31. maj kl.
10:30. Man kan komme til Paradiset på
forskellig vis. Man kan parkere ved kirken
og gå op langs Drøwten og ind i skoven
over for nr. 18. Man er også velkommen i
bil, hvor man skal køre ind via grusvejen
mod Høndruphus Naturbørnehave, og
efter 50 meter vil der være skiltning mod
mulig parkering.

Efter gudstjenesten er der en sandwich og
en kop kaffe.

Nyt fra organisten
Siden januar er jeg tilbage efter min barsel, og jeg er virkelig glad for at være tilbage på arbejde igen!
Selvfølgelig har jeg nydt min barsel, og jeg
nyder stadig at kunne passe min mindste
derhjemme... men mit arbejde er så dejligt, at jeg ikke vil undvære det. Alle de
søde kolleger, menighedsrådsmedlemmer og kirkegængere gør mig så glad!
Desuden kommer jeg jo ”gratis” i kirke, når
jeg skal spille om søndagen.
At gå i kirke er, selvom jeg også er på arbejde, tid for ro og eftertanke. Jeg bliver
mindet om, hvor taknemlig jeg er over
livet, og at jeg kan lægge bekymringerne
over på Gud. Det er da noget af et personalegode!
Jeg vil sige stor tak til Dan, der passede så
godt på min stilling, da jeg var på barsel.
Foruden at du passede orgelspillet, blev
kirkerne forgyldt af dit dejlige fløjtespil! Til
sidst et stort tillykke med din nye faste stilling i Oue og Valsgård kirker!
Inden jeg gik på barsel, blev jeg spurgt
af nogle pensionister, om jeg ikke kunne

tænke mig at komme og spille til fællessang på Pensionistgården i Vammen.
Hver onsdag mellem kl. 14 og 16 mødes
en gruppe pensionister, drikker kaffe, spiser kage og synger fra Højskolesangbogen. Jeg blev nysgerrig og tog derhen på
”studiebesøg” den 29. januar.
Resultatet blev følgende:
I løbet af foråret bruger jeg nogle af mine
organisttimer på at komme og spille. Efter ønske fra deltagerne synger vi nogle
kendte sange, men vi vil også lære nogle
nye og mere ukendte sange, både fra
Højskolesangbogen og Salmebogen. Jeg
kommer ikke hver onsdag, men når jeg er
med, må man gerne komme med ønsker
om nye sange, og så vil jeg forberede dem
og lære dem fra mig, når jeg kommer næste gang.
Det hele vil foregå lidt på forsøgsbasis, og
hvem ved, måske bliver det til et lille pensionist-kirkekor...
Alle er velkomne: Onsdage kl. 14:00 på
Pensionistgården i Vammen!
Vi ses! - Elisabeth

Konfirmationer
Med konfirmationerne for døren kunne
det være interessant at kigge lidt på andre konfirmationer. Derfor følger der her
to konfirmationsberetninger. Den første
handler om konfirmation for 66 år siden,
mens den anden handler om at blive konfirmeret senere i livet.

Aase Thomsen, Lindum, er født og opvokset i Viborg, og hun er konfirmeret i Viborg
Domkirke 3. april 1955. Dette var samtidig
hendes bedstemors runde fødselsdag,
så i stedet for at have gæster til frokost
derhjemme, ja så samledes familien hos
bedstemoderen. Men om aftenen blev
der holdt fest for Aase derhjemme. Aases
konfirmationskjole havde været brugt to
gange før, da hendes to ældre søstre var
blevet konfirmeret i den, og fotografens

stol var også den samme som ved de to
søstres konfirmation. Året efter skulle Aases ældste søster giftes, og her kom kjolen
i spil igen, da den blev syet om, så den
kunne bruges som brudekjole. Aases konfirmationsord er fra Johannesevangeliet
8,12: Atter talte Jesus til dem og sagde:
»Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«
I gave fik Aase nogle smykker, som hun stadig har, en salmebog og en udgave af Det
nye Testamente samt penge til en cykel.
Blå mandag fandtes ikke, men til gengæld
holdt man andendagsgilder, og hertil fik
Aase en lyseblå kjole og bordeaux sko.
Den anden fortælling om konfirmation
handler om Elisabeth Weiss-Gärtner, organist ved vores tre kirker. Elisabeth er
født i Malmø, og da hun egentlig skulle
være konfirmeret i 8. klasse, fravalgte hun
konfirmationen – ikke på grund af manglende tro, men fordi hun blev mobbet af
sine klassekammerater, og da konfirmationsforberedelsen lå uden for skoletiden,
ønskede Elisabeth ikke at deltage, simpelthen for at undgå at bruge flere timer
sammen med klassekammeraterne.
I Randers, hvor Elisabeth og hendes mand
boede tidligere, havde den lokale præst i
Sct. Mortens kirke, Line Hage, oprettet et
katekumenat. Et katekumenat er en slags
samtalegruppe for voksne i sognet eller
menigheden, hvor man mødes og deler
sine erfaringer og tanker om tro. Katekumenatet kendes helt tilbage fra oldkirken
og kommer før både bibler, præster og kirker. Dengang fungerede det som en slags
dåbsforberedelse og kunne tage op til tre
år, hvorefter man var klar til at blive døbt
påskenat. Katekumenatet er en udbredt

praksis blandt andet i Sverige. Elisabeth
fortæller følgende om samtalerne ved katekumenatet: ”Man mødes og taler om alt
muligt: Tvivl. Tro. Personlige udfordringer
og oplevelser. Nogle gange er det meget
hverdagsagtigt, andre gange fortæller
folk om overnaturlige ting. Men der er
ingen, der afbryder eller stiller spørgsmål
ved oprigtigheden i folks oplevelser.” For
Elisabeth endte katekumenatet ud i konfirmation. Hun blev konfirmeret ved en
almindelig konfirmation sammen med en
7. klasse, faktisk præcis på tyve-årsdagen
for den konfirmation i Sverige, hun aldrig
fik, men i stedet for fest bagefter drak hun
kaffe med præsten og nogle andre fra katekumenatet, og i gave fik hun en dansk
salmebog af sin mand.

Kirkelige handlinger
Begravelse
Vammen, 10. januar:
Aase Lillian Jensen
Dåb
Vammen, 22. februar:
Josephine Sandø Jensen

Præstens frihed
Jeg holder ferie i uge 10 og 11 samt er på
efteruddannelse i uge 18.
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. juni. Deadline 15. april.

Adresser
Sognepræst: Trine Munk Kristensen, Nørregade 27 A,
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
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

Marts
1. 1. s. i fasten
9:00 R *
8. Velkommen i Rødding 9:30/Løvel 10:30
15. Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
22. Midfaste		
29. Mariæ bebudelses dag
10:30 K

10:30 K

9:00

10:30 K

April
5. Palmesøndag
10:30 K *
9. Skærtorsdag			
10. Langfredag		
10:30 *
11. Påskelørdag
20:30 *
12. Påskedag
10:30 K
13. Anden påske		
19:00 *
19. 1. s. e. påske
9:00 R *
10:30 K
23. Gud og dermed pasta
17:00 *
26. 2. s. e. påske
10:30 (Konf.)

19:00 *

Maj
3. Velkommen i Rødding 9:30+10:45 (OBS: konf.)
7. Bededagsaften
19:00 *
10. 4. s. e. påske		
10:30 K
17. 5. s. e. påske			
21. Kristi himmelfarts dag		
10:30 K
24. 6. s. e. påske
14:00 *
31. Pinsedag		
10:30 *

10:30 K

Juni
1. Anden pinsedag

14:00 *
K = kirkekaffe R = rundstykker inden gudstjenesten * = Se omtale i bladet

Arrangementer
Gud og dermed pasta (obs.: Tilmelding!)

Torsdag d. 23. april kl. 17:00, Vammen kirke og forsamlingshus

Orienteringsmøde

Tirsdag d. 12. maj kl. 19:00 og 20:00, konfirmandstuen

Vammen byfest, friluftsgudstjeneste

Søndag d. 24. maj kl. 14:00, den grønne kile, Vammen

Pinsedag

Søndag d. 31. maj kl. 10:30, Paradiset, Lindum

Anden pinsedag

Mandag d. 1. juni kl. 14:00, Vammen kirke og præstegård

Gudstjenester på Pensionistgården
Torsdag d. 27. februar kl. 15:00

Niels-Peter Lund Jacobsen

Torsdag d. 26. marts kl. 15:00

Trine Munk Kristensen

Torsdag d. 23. april kl. 15:00

Trine Munk Kristensen

