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Præstens klumme

Vinter

Vinter

Det virker næsten absurd at sidde og skriAlle gode gaver
ve denne klumme til dette kirkeblad. For
de kommer ovenned,
mens jeg skriver dette, er det sommer, vi
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
er midt i juli, solen skinner, himlen er klar
for al hans kærlighed!
og blå, og det er kun få uger siden, jeg
stod i mit køkken og kogte rabarbermar- Jeg plejer at have minikonfirmander i efmelade og hyldeblomstsaft. Og min mand teråret, og hver gang vi mødes, spiser vi
kiggede mig over skulderen, da jeg skrev boller og frugt og drikker saftevand. Når
liste over, hvilket overskrifter, der skulle i der er hældt op i glassene, inden der siges
dette kirkeblad. Da han så ordet ”julekon- værsgo, synger vi dette omkvæd. Det er en
cert”, spurgte han mig, om jeg ikke skulle god måde at få ro, inden vi skal spise, og
holde fem minutters pause fra arbejdet, det er dejligt at opleve, hvordan minikonfor det var da det forkerteAdventskorset
kirkeblad, jeg ved
firmanderne
mod afslutningen af forløbet
Lindum kirke
var ved at sætte sammen. Men nej, det er spørger, om de må synge for. Samtidig er
helt korrekt, at man i dette kirkeblad kan det også et godt vers at tænke på, når det
læse om både julekoncert og julestue og kommer til måltidet. Som bordvers er det
Lucia-optog. Men inden vi skal i gang med 1 konkret solen, regnen, hjælpen til at marAdventskorset
ved
Lindumkan
kirke
Adventskorset
ved
Lindum
kirke
alt det, skal vi nyde en
forhåbentlig
god
kens
afgrøder
vokse, så vi kan få mad
sensommeraften sammen til Musik ved på bordet og i maven. I et større perspeksøen, og vi skal fejre høstgudstjenester.
tiv gælder det også livets største gaver;
Til disse gudstjenester kan jeg godt ga- kærligheden, vores børn, vores kære. Livet
rantere, at vi skal synge Vi pløjed og vi 1så’de er en1 gave i sig selv. En gave, vi skal huske
med omkvædet, der lyder:
at takke for. En gave, der udfolder sig for

os dag for dag, måned for måned, år for år.
Høstgudstjenesten er ikke kun for dem,
der rent faktisk høster, den er for os alle,
fordi vi alle har noget at sige tak for, fordi
vi alle oplever de gaver, der kommer ovenned. Den amerikanske skuespiller og tvvært Oprah Winfrey siger således om taknemmelighed: ”Vær taknemmelig for det,

du har, og du vil ende med at få mere. Hvis
du fokuserer på det, du ikke har, ender du
med aldrig nogensinde at have nok”.
Vel mødt til årets høstgudstjenester – og
alle de andre gudstjenester, hvor der også
er mulighed for at sige tak.

Nyt fra menighedsrådene
Vammen
I løbet af senefteråret skulle vi gerne få
skiftet varmesystemet i Vammen kirke.
Ifølge arkitekt Per Clausen, som står for
projektet, skulle kirken kunne bruges,
men dog uden varme.

Bigum
På vejen gennem kirkegården nyder vi de ny anlagte
bede ved kirkelågen samt
stenhøjbedet ved kirketår-

net. Dette flotte arbejde er udført af Kim
Pedersen, som fremadrettet vil være Bigums faste graver til pleje og pasning af
kirkegården.

Fælles
Stort tillykke til vores organist Elisabeth og
hendes mand, Mark, med deres nyfødte
søn. Og et ordentligt velkommen til Elisabeths vikar, Dan Selchau. Vi har haft fornøjelsen af Dan nogle måneder nu, og det er
vi rigtig glade for!

Siden sidst
Siden sidste kirkeblad har vi i både Vammen og Lindum haft udendørsgudstjenester, og traditionen tro har vi fejret Sankt
Hans i Bigum med spisning, gudstjeneste
og bål. 45 glade borgere valgte at nyde
en lækker menu i Bigum forsamlingshus
efterfulgt af kaffe med spændende hjemmebag. Efter gudstjenesten i Bigum kirke
fik vi ild i bålet med den fine heks. Johannes Vesterbys båltale var krydret med
politiske og klimarelaterede emner, hvor

også brugen af en mandlig heks blev omtalt - denne gav os inspiration til næste års
Sankt Hans, hvor vi har været så heldige at
entrere med vores borgmester!
At holde gudstjeneste til byfesten i Vammen og sommerfesten i Lindum er nyere
traditioner, hvilket bestemt ikke gør dem
dårlige. Det er dejligt at få mulighed for at
være med til de arrangementer, der i forvejen er i vores byer, og det er dejligt at
mærke opbakning til dem.

Udendørsgudstjeneste, Lindum.

Byfest i Vammen.

Skt. Hans, Bigum 2019.

Kommende arrangementer
Vammen
Musik ved søen
Kom og syng gode sange, du kender – og
nogle du slet ikke kender!
Hør musik spillet på den arabiske ney-fløjte og den kinesiske dizi – og hør om, hvordan gamle salmemelodier og arabiske
sange – måske – er gjort af samme stof.
Som annonceret i sidste kirkeblad afholder vi Musik ved søen fredag d. 6. september kl. 19:00 ved det rekreative område i Vammen. Der vil være kaffe, øl, vand
og en sandwich. Det er i år Dan Selchau,
barselvikar for organisten, der står for musikken denne aften. Med sig bringer han
sin far, Bent. Det bliver med garanti en dejlig aften. Vel mødt!

BUSK
Som altid afholder vi BUSK-gudstjeneste
sidste søndag i oktober, søndag d. 27. oktober kl. 10:30 i Vammen kirke. Planlægningen er stadig i gang, men forhåbentlig deltager spejderne med deres faner.
Bagefter går vi i spejderhytten og spiser
suppe.

Julekoncert
Lørdag d. 23. november kl. 15:00 er der
julekoncert i Vammen kirke. Det er ganske
gratis, og vi glæder os til at lære julesalmer
på gamle melodier.
Antidotum Tarantulae - Så improviseret
som i gamle dage
Alle kan have brug for en modgift, og

Antidotum Tarantulae tilbyder modgift
mod tarantelbid. Selv har Antidotum Tarantulae taget en modgift mod noder og
improviserer over musik fra 16-1700-tallet.
Men Antidotum Tarantulae har også brug
for hjælp! Og som en del af koncerten får
publikum mulighed for synge med på
gamle melodier til kendte julesalmer.
Vi kan ikke vide, hvordan musikken lød
for 400 år siden, men ud fra samtidige beskrivelser tyder alt på, at improvisation, og
ikke en nedskrevet node, var grundlaget
for musikken. Måske skyldes det modgiften, men Antidotum Tarantulae er ikke
gode til at spille efter noder og må derfor
gøre som i gamle dage – improvisere.
Dan Selchau lærte at spille blokfløjte af
sin far som femårig. Det lød ikke som det
skulle, og Dans far fik fløjten i hovedet.
Siden har Dan og hans fløjter fulgtes ad.
Dan er uddannet fra solistklassen ved konservatoriet i Esbjerg. Dan har været vidt
omkring og har spillet så forskellige steder
som Kabul, Tokyo, Athen - og Hobro!
Oprindelig ville Lars Rosenlund Nørremark
være dinosaurjæger, men så købte Lars’
mor et stort harmonium, og så var hans
skæbne beseglet. Senere blev det til det
større kirkeorgel, og Lars drog til Aarhus

for at forfine sin orgelkunst hos Anders Riber og Ulrik Spang-Hanssen på Det Jyske
Musikkonservatorium. Efter endt studietid og debut blev Lars ansat på musikkonservatoriet som orgellærer. Samtidig er
han organist ved Galten Kirke.
Antidotum Tarantulae er Dan Selchau,
blokfløjte & kaval og Lars Rosenlund Nørremark, cembalo & orgel.

Afslutningsgudstjeneste med
minikonfirmanderne
Søndag d. 1. december kl. 10:30 er der
afslutningsgudstjeneste for årets minikonfirmander. Det er altid hyggeligt at se
familierne i kirke, og det er dejligt, at børnene er så glade for at vise de ting frem,
som de har lavet i løbet af efteråret.

Lindum
Julestue
Onsdag d. 13. november kl. 19:00 afholdes julestue i Lindum kirke med Claus Jørgensen, som er pianist, forfatter, foredragsholder og tidligere både musikskoleleder
og ansat på Det jyske konservatorium.
Vi skal synge en lang række af de bedste
gamle julesalmer og -sange – og enkelte
nyere, høre om deres baggrund og lytte til
jule- og anden stemningsmusik spillet på
klaver – og der vil nok også være en enkelt
sjov julehistorie.

Lucia og De ni læsninger
Søndag d. 8. december kl. 17:00 er der
sædvanen tro gudstjeneste med Luciaoptog, De ni læsninger og julesalmer.
I år forsøger vi at forkorte gudstjenestens
længde en smule, da det særligt for sultne
børn har været et langt program, så vi kan
være i Landsbykulturhuset kl. 18:00 til
pizza.
Angående Lucia-koret er der endnu ikke
fastlagt øvegange, men det vil blive offentliggjort på kirkernes hjemmeside og
via Langsø Friskole.

Fælles
Høstgudstjeneste
I år ligger de tre høstgudstjenester hhv.
i Lindum søndag d. 15. september kl.
14:00, Bigum søndag d. 22. september
kl. 10:30 og Vammen søndag d. 29. september kl. 10:30. Kirkerne er smukt pyntet, og vi fejrer gudstjeneste med tak for
årets høst.

Studietur
På tur med kirken 2019
I år vil de tre menighedsråd gerne invitere
sognebørn med på tur. Kirken tilhører os
alle sammen, så det er logisk, at flere får
mulighed for at få nye indtryk bl.a. til indretning af kirkegården.
Turudvalget er nu klar med et program for
en studietur til Kongernes Jelling lørdag
den 28. september.
Vi starter med bus fra Lindum 9:30, stopper i Vammen kort efter og så afsted til Jelling, hvor vi får en halv time på egen hånd
før en rundvisning. Kongernes Jelling er et
helt nyt oplevelsescenter, som hører under Nationalmuseet. Der er gratis adgang,
men vi betaler for rundvisningen. Stedet
har en rigtig flot hjemmeside.
Frokosten er bliver en platte, som Jelling
Kro kalder Christian den 10. Kl. 13:15-13:30
kører vi til Silkeborg, hvor vi får en guidet
tur på Silkeborg kirkegårde med fokus på
udvikling og omstilling af kirkegården.
Det tager ca. 1,5 time.
Så er det kaffetid og tid til 50 min. i bus
hjem til vores eget lille smørhul.
Program i kort form:
Afgang med bus fra Lindum 
kl. 9:30
Opsamling i Vammen kort efter
Ankomst til Kongernes Jelling kl. 11:00.
Tid til at gå rundt på egen hånd.
Rundvisning
kl. 11:30 – 12:15
Frokost 
kl. 12:20
Afgang
kl. 13:15
Silkeborg Kirkegårde
kl. 14
Hjemad igen efter en
kop kaffe i det fri
kl. 15:45
Man tilmelder sig senest den fredag 20.
september til Aase Thomsen mobil 2027
3877, Svend Jæger Rasmussen mobil 2571
6421 eller Laila Bahnson Holm mobil 2172
6172.

Alle Helgen

Adresser

Søndag d. 3. november er det Alle Helgen, hvor vi mindes dem, vi har mistet i
året, der er gået. Deres navne vil blive læst
højt, og det vil være muligt at tænde et lys,
mens der bliver spillet musik. Selvom man
ikke har mistet i løbet af det sidste år, er
man naturligvis stadig velkommen. Vi afholder gudstjenester i Lindum kl. 14:00
og Vammen kl. 15:30. Alle navne fra alle
tre sogne vil blive læst højt til begge gudstjenester.

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, 8830 Ørum,
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: Maybrith Lange, Fastrupvej 6, Fastrup, tlf. 51
31 40 00.
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
Begravede
28. maj, Vammen: Anna Hermand Pedersen
13. juni, Vammen: Egon Christian Mortensen
Døbte
26. maj, Vammen: Tobias Salhøj Hygum
1. juni, Vammen: Elliot Folmer Gustafsson
15. juni: Melanie Skiffard Bay

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: Steen Skaarup Jensen, Hovstien 11, Lindum, tlf. 20 49 38 60.
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.

Præstens frihed
Jeg holder friweekend 7.-8. september
og forlænget weekend 3.-6. oktober,
hvorefter jeg frem til og med 11. oktober
er på studietur med provstiet til London.
Hvem der passer embedet i uge 41 vil
blive oplyst på telefonsvareren. Jeg holder
ferie i uge 47.

Hjemmesiden
Vammen-Lindum-Bigum kirkers hjemmeside kan ses
på en af disse 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

September
1. 11. s. e. trin.
9:00
10:30 K
8. Velkommen i Rødding
15. 13. s. e. trin.		
14:00 *
22. 14. s. e. trin.			
9. 15. s. e. trin.
10:30 *

10:30 *

Oktober
6. Velkommen i Rødding
13. 17. s. e. trin.		
10:30 K
20. 18. s. e. trin.
9:00		
27. 19. s. e. trin.
10:30 BUSK

10:30 K

November
3. Alle Helgen
15:30 *
14:00 *
10. 21. s. e. trin.		
9:00
17. 22. s. e. trin.			
24. Velkommen i Pederstrup kl. 10:30

10:30 K

December
1. 1. s. i advent
10:30 *
8. 2. s. i advent		

17:00 *

NPLJ: Niels-Peter Lund Jacobsen

K = kirkekaffe * = Se omtale i bladet

Arrangementer
Musik ved søen

Fredag d. 6. september kl. 19:00, Det rekreative område, Vammen

Studietur til Kongernes Jelling

Lørdag d. 28. september

BUSK

Søndag d. 27. oktober, Vammen kirke og spejderhytten

Julestue

Torsdag d. 13. november kl. 19:00, Lindum kirke

Julekoncert

Lørdag d. 23. november kl. 15:00, Vammen kirke

Lucia og de ni læsninger

Søndag d. 8. december kl. 17:00, Lindum kirke og Landsbykulturhus

Gudstjenester på Pensionistgården
Torsdag d. 26. september

Trine Munk Kristensen

Torsdag d. 31. oktober

Niels-Peter Lund Jacobsen

Torsdag d. 28. november

Trine Munk Kristensen

Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Vammen, Lindum og Bigum sogne og redigeres af et
udvalg ledet af sognepræsten. Tryk: Norup Grafisk Design, Viborg. Oplag: 700 eks.
Næste kirkeblad udkommer senest 1. december. Deadline 15. oktober.

