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Præstens klumme

Vinter

Vinter

Du danske sommer, jeg elsker dig. Sådan fantastisk at komme ind i kirkerne og se,
var der nok flere af os, der i år har sunget hvor flot de er pyntede. Det er naturligvis
– nogen måske lidt mere af tvang end ganske få af os, der rigtig høster i marken.
lyst. Mens kirkerne endnu var lukkede, Jeg har nu fem somre med have på bagen,
optog jeg andagter til søn- og helligda- og det eneste, jeg endnu har høstet dergenes gudstjenester. I forbindelse med fra, er brombær fra det enorme krat, der
Store Bededag kørte jeg rundt og filmede omkranser haven, men jeg elsker det hver
vores smukke natur, mens jeg bad bøn- eneste gang. I år har vi været heldige at få
ner. Blandt andet filmede jeg en herlig en aflægger af en rabarber, som heldigvis
knaldgul rapsmark. Jeg har altid elsket de vokser, og nu er vi også gået i gang med
gule rapsmarker, og jeg har altid forbun- at tale om højbede og flere bærbuske til
det dem med sommeren. Men det er ikke næste år. Vi har skullet bruge noget tilløb,
mere end nogle år siden, atAdventskorset
det gik op for ved
selvom
vi egentlig
Lindum
kirke begge gerne ville have
mig, at rapsmarken ikke er gul hele som- køkkenhave. For der er noget rigtig dejligt
meren, men netop der, hvor sommeren og tilfredsstillende ved at spise ting, man
kun lige begynder. Og selvom rapsmarken selv har sået.
ikke er gul hele sommeren, så bliver jeg 1 Til høstgudstjenesterne synger vi Vi pløjed
ved
Lindum
kirke fortsætter: ”vor sæd i
veder
Lindum
kirke
lige begejstret og gladAdventskorset
hver år. ForAdventskorset
mig
og vi
så’de
– teksten
det et tegn på sommeren. Men når vi sid- sorten jord, så bad vi ham os hjælpe, som
der med dette blad i hånden, så er efter- højt i Himlen bor”. Til høstgudstjenesterne
året lige om hjørnet.
takker vi Gud for årets høst. For selv vi, der
1
I september måned skal vi i alle tre kirker
ikke 1høster det store, ved, at det ikke komfejre høstgudstjenester, og det er altid mer op af jorden af sig selv. Vi mennesker

kan hjælpe en smule, vi kan vande, vi kan
luge, vi kan gøde. Men vi kan ikke få det til
at vokse. Den evne har vi ikke. Derfor ligger der en stor tak bag høstgudstjenesten,
som også kommer til udtryk i bønner og
salmer. Kirkernes Verdensråd kalder september for skabelsesperioden, hvor man
skal glæde sig over jordens mangfoldighed og have ekstra fokus på vores ansvar
over for Guds skaberværk. Omkring hø-

sten synger vi også sange som Marken er
mejet. Heri synger vi: ”Rev vi marken let,
det er gammel ret, fuglen og den fattige
skal også være mæt”. Skikken med, at der
skal ligge lidt tilbage, går tilbage til jøderne, hvor man for eksempel aldrig måtte
plukke en vingård helt ren. Der skulle altid
ligge lidt tilbage til den fremmede og den
fattige, der kom forbi.

Luciakor
I forbindelse med Lucia og De Ni Læsninger er der som altid kor, hvortil vi håber at
se en masse sangglade drenge og piger.
Øvetiderne er ikke planlagt endnu, da vi jo
desværre også er nødt til at forholde os til
corona-restriktioner. Der vil komme infor-

mationer op på Langsø Friskole. Hvis der
skulle være andre børn fra pastoratet, der
gerne vil være med, kan I kontakte organisten Elisabeth Weiss-Gärtner på weissgartner@hotmail.com, så skal hun nok
sende jer information.

Nyt fra menighedsrådene
Tirsdag d. 15. september er der valg til
menighedsrådene. Fra i år er valgproceduren lidt anderledes, da der skal være
skriftelig afstemning. Så mød op og stem!

Det foregår i Vammen kirke for VammenLindum Menighedsråd kl. 19:00 og for Bigum Menighedsråd i konfirmandstuen kl.
20:00.

Siden sidst
Den 23. juni var der traditionen tro Sankt
Hans aften i Bigum, hvor Bigum menighedsråd stod bag arrangementet. Aftenen
begyndte med spisning i forsamlingshuset, derefter gudstjeneste i kirken og til
sidst bål med båltale.
Det var en fin solrig aften, hvor der var god
opbakning til arrangementet med folk i
flere aldersgrupper fra lokalområdet.
Til gudstjenesten blev der fortalt om mørket og lyset. Her blev fremhævet, at fra

denne tid på året bliver dagene kortere,
men vi kan se frem mod lyset, som vi møder i julens budskab.
Båltalen omhandlede natur og kultur,
hvordan det kan kobles sammen, hvilket
bestemt var i fokus denne aften.
Det var en hyggelig aften med god mad,
snak, sang og god stemning.
Dejligt at se, hvordan traditioner holder
ved i lokalsamfundet.
Gitte Hansen

Kommende arrangementer
Fælles
Høstgudstjeneste
I år ligger de tre høstgudstjenester i september. I Bigum søndag d. 13., Vammen
søndag d. 20. og Lindum søndag d. 27. –
alle tre søndag er det kl. 10:30. Kom og se
de smukt pyntede kirker, og vær med til at
synge om alle de gode gaver, der kommer
ovenned.

Sensommerkoncert
I 2017 havde vi glæden af at have Reg og
Andreas til at spille julekoncert for os. De
kommer igen i år – dog allerede torsdag
d. 24. september kl. 19:00 – og spiller
koncert for os.
Reg og Andreas har skrevet følgende:
”Dream and Believe! - Koncert med
duoen Reg & Andreas
Reg & Andreas synger deres egne opløftende og storladne ballader og popsange
for to stemmer og klaver - med høj energi
og god kontakt til publikum.
Duoen består af den canadiske sanger Reg

Downey og den danske pianist og sanger
Andreas Flensted-Jensen, som de sidste
4 år har begejstret publikum ved deres
mange koncerter i både Danmark og udlandet samt ved deres ugentlige onlinekoncerter på Facebook.
Ud over den gode musik er koncerterne
præget af en masse sjov og ping-pong, da
Reg & Andreas på mange måder er et ret
umage makkerpar. Med smittende humor
og livsglæde bliver man draget med af
musikken og inspireret af de flotte sangtekster.
Duoen fører publikum ind i en helt særlig atmosfære med smukke sange i unikke fortolkninger præsenteret med lune
og dybde. Lytteren vil både opleve dem
synge deres egne sange med titler som
”Another Chance To Fly” og ”Dream and
Believe” samt enkelte kendte sange som
”Bridge Over Troubled Water”.
Sammen har de udgivet flere CD’er og musikvideoer.”

Alle Helgen
Ved Alle Helgen mindes vi de mennesker,
som vi har mistet det sidste år. Deres navne læses højt i kirken en sidste gang. Men
det betyder ikke, at man ikke kan komme
i kirke Alle Helgen, hvis man ikke har mistet nogen, man havde kær, inden for det
sidste år. Sorg har mange ansigter, og sorg
forsvinder ikke blot, fordi der er gået et år.
Efter højtlæsningen af navne, vil der være
stilhed og musik og mulighed for at tænde et lys. Der er gudstjeneste i Lindum kl.
14:00 og i Vammen kl. 15:30 søndag d.
1. november.

Vammen
BUSK

Minikonfirmandafslutning

Børn, Unge, Sogn,
Kirke – igen i år fejrer vi BUSK-gudstjeneste sammen med
Langsø Spejderne. Det er som altid sidste
søndag i oktober – søndag d. 25. oktober
kl. 10:30 i Vammen kirke. Efterfølgende er
der suppe i Spejderhytten. Det er en dejlig
tradition og et godt samarbejde. Billedet
her er fra sidste år, hvor spejderne havde
pyntet kirken, og hvor temaet var at være
en stjerne for hinanden. I år er overskriften
Spirerne i Guds have.

Søndag d. 29. november kl. 10:30 i
Vammen kirke siger vi farvel og tak til
årets minikonfirmander. Det er altid en
hyggelig dag, hvor vi ser, hvad minikonfirmanderne har lavet af kreative ting, og
hvor minikonfirmanderne er med til at
synge for på salmen, der hedder Måne og
sol, som er en salme om Gud som treenig
Gud, nemlig Fader, Søn og Helligånd. Salmen er sin egen lille trosbekendelse, som
vi synger hver gang.

Julekoncert
Vammen menighedsråd arbejder stadig
på en julekoncert. Hvis der bliver en, vil
der naturligvis blive annonceret på hjemmeside og Facebook, samt ved købmanden i Vammen, og hvor vi ellers kan få sedler hængt op.

Lindum
Lucia og De Ni Læsninger
Når vi rammer december og anden søndag i advent, så er der igen Lucia og De Ni
Læsninger i Lindum kirke. Det er søndag

d. 6. december kl. 17:00. Efter gudstjenesten går vi ned i Landsbykulturhuset og
spiser pizza.

Vammen-Lindum-Bigum pastorats studietur 2020
Turudvalget er nu klar med et program for
en studietur til Lemvig lørdag den 19. september. Bussen er bestilt, og den må godt
køre med os, hvis vi sidder med næserne
i samme retning! Vi tager håndsprit med.
Vi starter fra forsamlingshuset i Lindum
9:30, stopper i Vammen kort efter og så afsted til Lemvig.
I Lemvig kirke skal vi høre om Bodil
Kaalunds udsmykninger, som blev starten
til Museet for religiøs Kunst. Kaj Gøtshe,
MR formanden, vil vise rundt.
Vi skal se det flotte museum ved fjorden,
som ligger med udsigt over vandet. Vi har

bestilt Vesterhavstapas i cafeen. Vi får en
rundvisning i udstillingen ”Kunst i Grænselandet” og tid til selv at se den faste udstilling.
Sidste tilmelding til turudvalget senest
den 11. september.
Vi har været nødt til at flytte turen en uge
på grund af store arrangementer i Lemvig
netop den dag, vi først havde valgt.
Turudvalgets medlemmer er Aase Thomsen, Lindum, tlf. 20 27 38 77, Svend Jæger
Rasmussen, Vammen, tlf. 25 71 64 21, Laila
Bahnson Holm, Vammen, tlf. 21 72 61 72,
mail: lailaholm@fibermail.dk.

Program i kort form:
Afgang med bus fra Lindum
Opsamling i Vammen kort efter

kl. 9:30

Ankomst til Lemvig

kl. 11:00

Rundvisning i kirken

kl. 11:15

Museets cafe serverer Vesterhavstapas

kl. 12:00

Rundvisning i ”Kunst i Grænselandet”

kl. 13:30

Hjemad igen efter en kop kaffe i det fri

kl. 15:30

Turen slutter i Lindum ca.

kl. 17:00

HUSK MENIGHEDSRÅDSVALGET TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER!

Indsamling
Som nævnt i sidste kirkeblad har vi oprettet et MobilePay-nummer til brug ved kollekt. I dette kvartal støtter vi Kirkens Korshær. Organisationen blev oprettet i 1912
og støtter socialt udsatte i Danmark. De
har cirka 250 genbrugsbutikker og 9.000
frivillige i hele landet. Der er også 450 ansatte, der driver varmestuer, herberger,
væresteder for børnefamilier og rådgivningstjenester i 29 byer i hele Danmark. I
mange byer er der korshærspræster, som
tilbyder samtaler, gudstjenester og kirkelige handlinger.
MobilePay-nummeret er 211017
(Vammen kirkekasse).

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
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

Kirkelige handlinger
Bisættelse
Vammen
17. juli 2020: Annette Abrahamsen, Hobro

Præstens frihed
Jeg holder friweekend 3.-4. oktober samt
21.-22. november. Jeg er på efteruddannelse i uge 47.
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. december. Deadline 15. oktober.

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

September
6. – 13. s. e. trin.
10:30 *
13. – 14. s. e. trin.			
20. – 15. s. e. trin.
10:30 *
27. – 16. s. e. trin.		
10:30 *

10:30 *

Oktober
4. – Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
11. – 18. s. e. trin.		
18. – 19. s. e. trin.
9:00
25. – 20. s. e. trin.
10:30 BUSK

9:00

10:30 K

November
1. – Alle Helgen
15:30 *
14:00 *
8. – 22. s. e. trin.		
9:00
15. – 23. s. e. trin.
9:00		
22. – Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
29. – 1. s. i advent
10:30 K

10:30 K

December
6. – 2. s. i advent		

17:00 *
K = kirkekaffe * = Se omtale i bladet

Arrangementer
Valg til menighedsråd

Tirsdag d. 15. september, for Vammen-Lindum i Vammen kirke kl. 19:00,
for Bigum i konfirmandstuen kl. 20:00

Studietur til Lemvig

Lørdag d. 19. september, husk tilmelding

Koncert med Reg og Andreas

Torsdag d. 24. september kl. 19:00, Vammen kirke

BUSK

Søndag d. 25. oktober kl. 10:30, Vammen kirke og spejderhytten

Lucia og de ni læsninger

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

Gudstjenester på Pensionistgården
Torsdag d. 24. september

Trine Munk Kristensen

Torsdag d. 29. oktober

Niels-Peter Lund Jacobsen

Torsdag d. 26. november

Niels-Peter Lund Jacobsen

Kirkebil
Hvis man har vanskeligt ved at komme i kirke, kan man ringe til sognepræsten senest 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.

