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Det sidste år har jeg som bekendt været kirker. Jeg har også sat stor pris på DRpå barsel. Det har været et dejligt år, som gudstjenesten – både i radio og i tv – det
er fløjet af sted. Selvom jeg har haft fri fra er dejligt, at der er mulighed for at komme
mit arbejde, har jeg naturligvis ikke haft til gudstjeneste, også selvom man sidder
mistet min lyst til at gå i kirke. Men jeg må derhjemme.
desværre indrømme, at lyst og handling Men alligevel har der været søndage, hvor
ikke har gået hånd i hånd. Særligt da vores vi allerede dagen inden har sagt til hinandatter var helt spæd, var det ikke nødven- den: I morgen skal vi i kirke! Juledag for
digvis sådan lige til at få timet for sådan et eksempel. Det krævede, at vi satte et vækpar førstegangsforældre som os, og nogle keur. Ikke bare til at komme ud af sengen,
gang har nætterne også været så lange, at men også til at komme ud af døren. Vi mærdet ærlig talt var rarest at få en lur. Derud- kede samme trang til påske og til pinse. At
i dag
må vikirke
af sted! Det er en følelse, der
over har det også været en
kærkommen ved
Adventskorset
Lindum
lejlighed til at gå i kirke andre steder. Vi var mest har ramt os til de store helligdage,
i København sidste efterår og gik i kirke men følelsen kommer også til en ganske
på Vartov, hvor Grundtvig var præst. Var- almindelig søndag. Fordi det kan noget
tov er en valgmenighed, så deres liturgi er
lidt anderledes end den, vi er vant til, og 1
ved Lindum kirke
Adventskorset
ved Lindum kirke
det var ganske underholdende
atAdventskorset
opleve
den kirkevante præstegemal blive forvirret, fordi de blandt andet ikke rejser sig
op samme steder, som vi gør. Men det
1
1
gav også os begge et fint indblik i, hvordan ikke-kirkevante har det i vores egne

at gå i kirke. Det giver ro og fred, mobilen
ligger i lommen – helst på lydløs, vi trækker vejret anderledes, fordi vi skal synge.
Evangeliet bliver udlagt, og det planter en
tanke i ens sind, fordi vi er forskellige, og vi
hører derfor evangeliet forskelligt.
Vi begynder nu et nyt kirkeår. Først med
fire søndage i advent frem mod jul og
nytår. Når man står foran nytårsaften, så er
spørgsmålet altid: ”Hvad er dit nytårsfortsæt?” Måske var det også et spørgsmål,
man skulle stille ved et nyt kirkeår. Konfirmanderne får at vide, at de skal gå i kirke
ti gange for at kunne blive konfirmeret. De
skal have et forhold til gudstjenesten, og
det kræver mere end en enkelt kirkegang,

sådan så de ikke på konfirmationsdagen
er forvirrede over liturgien. Konfirmanderne lærer på den måde også, at der er en
rytme i kirkeåret, og at kirken er der også
ud over de store helligdage.
Jeg har været så heldig at kunne genoptage mit arbejde efter barslen først på deltid,
så jeg har kunnet have konfirmanderne
gennem hele forløbet samt have minikonfirmander. Nu er jeg tilbage på fuld tid, og
det er dejligt at kunne begynde det sammen med kirkeåret og den skønne lilla adventstid.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et
godt nytår, men i første omgang også en
dejlig adventstid!

Tak for i år
Så er der gået et år, hvor jeg har fået lov
at være præst i dejlige Vammen, Lindum
og Bigum som barselsvikar for Trine Munk
Kristensen. Det har været spændende og
udfordrende og berigende år. Jeg vil i det
følgende fortælle lidt om, hvad jeg har lavet, og sige tak til dem, jeg har haft kontakt med i året, der er gået.
Jeg har fået lov at holde mange gudstjenester. Jeg har forsøgt at prædike, så det
var vedkommende for moderne mennesker i den virkelighed vi lever i, samtidig
med at jeg har villet være tro mod de tekster, jeg har skullet prædike ud fra.
Jeg er kommet til at foretage mange begravelser og bisættelser – især i Lindum
Kirke. Jeg har været glad for at tale med
de pårørende og få et indblik i de menneskers liv på godt og ondt, som jeg skulle
begrave eller bisætte.
Jeg har haft konfirmander og minikonfirmander i Vammen. Jeg vil gerne takke for
den tillid og opbakning, som forældrene
har vist ved at sende deres børn til at blive
undervist af mig. Jeg har gjort mig nogle

gode erfaringer med undervisningen, og
jeg tror også, at både konfirmander og mini-konfirmander har haft gode oplevelser
og har lært noget. Jeg har også haft glæde
af samarbejde med skoler og institutioner
som Langsø Friskole, Naturbørnehaven
Høndruphus, Plejecenter Pensionistgården og Fynbohus. Tak for, at I har bakket
om kirken og aktiviteter i kirken. Tak til de
børn fra Langsø Friskole, der lavede et kirkeskib i papmaché med temaet ”Jutlandia”
til Vammen Kirke. Det var en stor glæde at
kunne tage imod den.
Jeg vil gerne takke menighedsrådene
både for at kalde mig til at være jeres
præst, mens Trine var på barsel, men også
for at tage rigtig godt imod mig. Jeg synes
ofte, vi har haft ganske gode og effektive
menighedsrådsmøder, hvor vi har diskuteret relevante ting både omkring bygninger og kirkegårde, men også omkring
kirkens liv og vækst og mulige tiltag for
at flere mennesker skal gøre brug af kirkerne. Nogle menighedsrådsmedlemmer
har ydet en enorm arbejdsindsats for at

få alting til at fungere. Jeg vil også takke
de ansatte: organisterne Elisabeth og Marianne, kirkesangerne Vibeke og Maybrith,
graverne Jan, Lise, Ole og Claus og præsten Trine. Jeg synes, jeg har haft et rigtig
godt samarbejde med jer alle, og I har været gode til at tage imod mig og give mig
opbakning, og I har været omstillingsparate og dygtige til det, I har lavet.
Jeg forlader jer med fortrøstning, og jeg
tror, at I går en god fremtid i møde. I har
nogle rigtig gode ansatte og nogle frivilli-

ge i menighedsrådene, der virkelig ønsker
at gøre en forskel for deres kirke og lokalsamfund. Jeg synes, det er rigtig godt, at
provstiet har bevilget et nyt sognehus til
pastoratet. Det vil give jer bedre rammer
både for at lave arrangementer og for konfirmand- og minikonfirmand-undervisningen, når det står færdigt. Jeg vil tænke på
jer og bede for jer, og forhåbentlig bliver
der også nogle lejligheder til at besøge jer
igen.
Daniel Henoch Rasmussen

Arrangementer
Lindum

Vammen

Lucia

Minikonfirmandafslutning

Søndag d. 9. december kl. 17:00 er der
Lucia- og de ni læsninger-gudstjeneste i
Lindum kirke. Igen i år kommer Kulturrøddernes kor og synger for og med os. Bagefter vil der være pizza i Landsbykulturhuset, hvor Kulturrødderne synger lidt mere.

Søndag d. 2. december kl. 10:30 er der
afslutning med efterårets minikonfirmandhold i Vammen kirke. Det bliver en
børnevenlig gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne viser det frem, som de har
lavet, og vi synger salmer, som minikonfirmanderne har lært.

Nytår
Nytårsaftensdag d. 31. december kl.
15:00 er der nytårsgudstjeneste i Lindum
kirke med musiske indslag og bagefter
kransekage og champagne. Kom og vær
med til at ønske godt nytår.
Hvis man kunne tænke sig at deltage med
et musisk indslag, er man velkommen til
at kontakte organisten seneste 15. december.

Nytårskur
Søndag d. 6. januar 2019 kl. 9:00 er der
gudstjeneste i Lindum kirke. Efter gudstjenesten vil der være gåtur og efterfølgende
mad i Landsbykulturhuset. Vel mødt!

Kirkekoncert
Bigum og Vammen Menighedsråd præsenterer årets julekoncert i Vammen Kirke
Kom til en julekoncert, der vil bringe smilene frem og lade dig opleve en rigtig
varm og hyggelig juleatmosfære. Duoen
Reg & Andreas, der er delvist dansk og
delvis canadisk lægger op til en både sjov,
festlig og gribende musikoplevelse med
deres koncert i Vammen Kirke mandag d.
10. december kl. 19.00.
Duoen giver deres helt personlige fortolkninger af flotte, engelske julesange med
sang og klaver, hvor man som lytter bliver
berørt af julens tema om fred og glæde
og revet med af den gode julestemning.

præstegårdshaven. Hvis vejret ikke er til at
være helt udenfor, rykker vi lidt i læ, men
husk det varme tøj. Derefter er lidt frokost
og fastelavnsboller i konfirmandstuen.

Salmesangsaftener
Koncerten er til dels baseret på duoens
nyeste julecd-udgivelse, som indeholder
deres egen sang ”A Son Is Given” samt andre kendte og mindre kendte juleballader
- bl.a. ”Mary Did You Know” og ”Walking
in the Air”. Reg & Andreas lader også den
muntre stemning brede sig, når de synger
”Let It Snow”, ”Deck the Halls” og ”Jingle
Bells”.
Den canadiske sanger Reg Downey og
den danske pianist og sanger Andreas
Flensted-Jensen har nu i 3 år udgjort en
hjertevarm duo, der begejstrer publikum
ved deres mange koncerter i både Danmark og udlandet. Med deres smittende
humor og livsglæde bliver man draget
med af musikken og får også lidt at tænke
over gennem deres små historier om sangene og fra deres livsoplevelser. Reg & Andreas leder også an på nogle gode danske
julesange, alle kan synge med på.
Der er frie entré til koncerten og alle er velkommen!

Kyndelmisse
Søndag d. 3. februar kl. 19:00 holder vi
kyndelmissegudstjeneste i Vammen kirke.
Der bliver masser af levende lys for at fejre,
at halvdelen af vinteren er gået, og bagefter spiser vi pandekager.

Fastelavn
Kom til fastelavnsfest i præstegårdshaven… eller carporten, hvis vejret er alt for
dårligt! Vi afholder fastelavnsgudstjeneste
i Vammen kirke søndag d. 3. marts kl.
10:30 med efterfølgende tøndeslagning i

I oktober og november holdt vi salmesangsaftener. Vi havde det rigtig hyggeligt, fik lært salmerne til de to kommende
søndage, afsluttede med ”ønskekoncert”
(frit valg af salmer fra salmebogen) og til
sidst kaffe og kage. Stemningen var høj,
trods kulden udenfor, og alle fik lidt motion til krop, grinemuskler og stemme.
Til foråret holder vi igen tre salmesangsaftener og alle er velkomne - også de der
mener, at de slet ikke kan synge! Hyggen
har første prioritet, ikke sangpræstationen.
Torsdag d. 24. januar kl. 19.00 i Lindum
kirke,
torsdag d. 28. februar kl. 19.00 i Bigum
kirke og
torsdag d. 4. april kl. 19.00 i Vammen
kirke.
Jeg glæder mig til at se jer!
Elisabeth Weiss-Gärtner, organist

Vammen
I Vammen Menighedsråd er vi i gang med
store projekter.
• Energioptimering i kirke
• Indvendig kalkning af kirken
• Renovering/udskiftning af udvendige
fuger
• Udvendig oprensning og efterfølgende
kalkning.
Disse projekter afventer stadig godkendelse af Nationalmuseet. Sammen med
arkitekt Per Clausen havde vi aftalt et besøg af ansatte ved Nationalmuseet den
23. august, men de aflyste desværre deres
besøg med kort varsel. Vi har siden rykket

flere gange for ny dato – uden resultat,
men vi fortsætter, og håber helt bestemt
at kunne skrive om besøget i næste kirkeblad.
• Nyt sognehus og nye graverfaciliteter.
I marts måned blev der afholdt sognemøder om nyt sognehus i de tre sogne.
Efterfølgende mødtes de tre menighedsråd for at sammenfatte ønsker, og derefter
mødtes vi med Provst Bjarne Markussen,
som blandt andet informerede om baggrunden for beslutningen om at starte
på projektet, samt forretningsgangen
fremover. Midt november mødes præstegårdsudvalget med Quattro Arkitekter til
et opstartsmøde, hvor vi skal udveksle ønsker og ideer. Det bliver SÅ spændende at
komme i gang.
• Gravminder og indretning af kirkegård
Vi har i tidligere kirkeblade og lokale aviser gjort opmærksom på, at vi skal i gang
med at se på oprydning af gravminder. I
den forbindelse har jeg fået flere henvendelser om, at gravminder fortæller en
masse historie om Vammen og omegn, og
at dette er vigtigt at bevare.
På kirkegården er der omkring 45 tomme
gravsteder, samt en stor uudnyttet græs-

plæne, så vi skal i gang med at nytænke
en plan over fremtidig indretning af kirkegården. I den proces har vi tanker om
at integrere gamle gravminder, og dette
projekt starter vi på med et rådgivningsmøde med Wad Landskabsarkitekterne. Vi
tænker bl.a.:
• Hyggeområder til at sidde og tænke og
reflektere i – nogle naturligt “overdækket”.
• Gamle gravminder integreres i de forskellige hyggeområder.
• Stauder, træer og buske som blomstrer
hele året.
• Let adgang for gamle og handicappede
med rollator og el-scooter.
• Nogle naturområder.
• Ikke opdeling af urne/kiste gravpladser
Jeg vil opfordre alle, som har en viden
om – eller som kender til historier om
gravminder på Vammen kirkegård, om at
kontakte mig og evt. hjælpe til med at få
overblik over tid og sammenhæng. Jeg vil
i den kommende tid lytte til og nedskrive
de historier, som Jacob Thorsager og Christian Nielsen har indtalt for år tilbage.
Grethe Grønnerup Pedersen, kirkeværge og
formand for præstegårdudvalget

TES-kursusdag

Tak til Daniel

TES står for TejleEgnens sogne, og i dette
samarbejde arrangeres der hvert år en
kursusdag for menighedsrådsmedlemmer
og ansatte. Til foredraget om eftermiddagen er der offentlig adgang, og i 2019 er
det valgmenighedspræst Ronald Risvig,
der holder foredrag under overskriften:
”Matador og kristendommen – 24 fortællinger om vort liv”. Det foregår i Vorning
Borger- og kulturhus lørdag 26. januar
2019 kl. 13:30-15.

Vi har haft fornøjelsen af at have Daniel
som barselsvikar for Trine. Daniel har ydet
en indsats, som har været præget af empati, lydhørhed, stilhed og rummelighed,
som mange mennesker har sat pris på i
både sorg og glæde. Vi har lyttet til hans
fantastiske prædikener, som bærer præg
af dybde og eftertænksomhed. Stor tak
til Daniel for hans tid hos os, og vi ønsker
ham held og lykke fremover!

Sket i sognene
Musik ved Søen
Madpakkehuset ved Bigum Søbad dannede rammen for årets Musik ved Søen.
30 sangglade fra Lindum, Vammen og Bigum havde fundet vejen til denne skønne
naturperle ved Tjele Langsø.

Vores organist Elisabeth Weiss-Gärtner
havde tilrettelagt et program med danske
sommersange.
Sangbåndede blev smurt med både vin
og kaffe med kage.
Denne hyggelige aften var et frugtbart
samarbejde mellem de tre sogne.
/ Anne Mette Navntoft, Bigum

Studietur for menighedsråd og ansatte
plus ægtefæller
Lørdag den 27. oktober tog vi af sted
mod Århus Vest for at se Helligåndskirken
i Hasle fra 1982, Sankt Markus Kirke fra
1935 med Pastoralseminariet samt kirkegården ved Vejlby kirke. At en moderne
kirke også kan være hyggelig, oplevede
vi i Helligåndskirken. Blot dét, at stolerækkerne står vinkelret i forhold til hinanden,
at alterbordet er rundt, at der er levende
planter i kirkerummet, og at der er fantastiske kunstværker at beundre, samt at
organisten kan flytte sine tangenter med
sig frem i kirkerummet, gør det højloftede
rum hyggeligt. Et besøg dér kan varmt anbefales.

I Sankt Markus Kirke så vi den 5-fløjede
altertavle, lavet i 1996 af Sven HavsteenMikkelsen. Daniel, vores vikarpræst fortolkede sammen med stedets kirketjener de
fem billeder for os. Alle motiver får deres
lys fra lyset i midten, hvor man ser Jesus
møde sine disciple efter opstandelsen:
Kristi Genkomst. Fra venstre mod højre ses
Getsemane, Betlehem, Genkomsten, Kors
vandringen og Golgatha.

Under rundvisningen på Pastoralseminariet fortalte Daniel om, hvordan han var
med til under sin studietid her at bygge
bro mellem teologistuderende fra Univer-

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. 8830 Ørum,
Tjele. weiss-gartner@hotmail.com. Tlf. 29 93 63 03.

Vammen kirke

sitetet og teologistuderende fra Menighedsfakultetet. Ikke at det var vanskeligt,
blot meget interessant for Daniel at være i.
Efter frokost kørte vores bus os ud til
Vejlby Kirkegård, hvor vi lagde ud med
en kaffetår under et halvtag, inden vi gik
en god tur på den store kirkegård med
sin gamle afdeling centreret om kirken
og sine tre nyere afdelinger vidtstrakt ud
mod dét landskab, som nu om dage jo er
blevet bebygget, så det hænger sammen
med storbyen. Et gennemgående tema er
Hjertetræerne i én afdeling. Udskiftning af
buksbomhække til taks er sket for nyligt i
en anden afdeling. Og en tredje afdeling
består af kæmpe plænearealer med mindesten lagt ned i plænen. En kirkegård,
der vil kunne imødekomme de flestes ønsker.
Studieturen var rigtig god. I bussen blev
der snakket godt.
Tak for turen!
Vibeke, kirkesanger

Præstens frihed
Jeg holder fri 14.-16. december og ferie i
uge 2 og uge 8. Derudover er jeg på efteruddannelse i uge 9.

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
Kirkesanger: Vibeke Askou Jakobsen, Lindum Søvej 25,
Sjørring, tlf. 61 71 91 45.
Graver: Claus Nielsen. 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: Claus Nielsen. lindum.bigum.kirke@gmail.com,
tlf. 20 87 00 50.
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 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

December
2. 1. s. i advent *
10:30 K
9. 2. s. i advent *		
17:00
23. 4. s. i advent			
24. Juleaftensdag
16:00
14:00
25. Juledag
10:30
26. Anden juledag		
10:30 K
30. Velkommen i Pederstrup 10:30
31. Nytårsaftensdag *		
15:00

10:30 K
15:00

Januar 2019
1. Nytårsdag
14:00
6. Helligtreskongers s.		
9:00
13. Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
20. 2. s. e. h. 3 k.
9:00		
27. 3. s. e. h. 3 k.		
10:30 K

10:30 K

Februar
3. 4. s. e. h. 3 k. *
19:00 K
10. Sidste s. e. h. 3 k.			
19. Seksagesima
10:30 K
9:00
24. Velkommen i Pederstrup 10:30

10:30 K

Marts
3. Fastelavn *
10. 1. s. i fasten

10:30
9:00

10:30

K = kirkekaffe

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.

* = Se omtale i bladet

Gudstjenester på
Pensionistgården
Den sidste torsdag i hver måned kl. 15 er
der en kort gudstjeneste på Pensionistgården med efterfølgende kaffe. Det er
skiftevis præsten fra Vammen og præsten
fra Rødding, der har tjenesten. Selvom
gudstjenesten primært er for Pensionistgårdens beboer, må man meget gerne
deltage. Tak til Pensionistgårdens Venner,
som hjælper til.

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. marts. Deadline 1. februar.

