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Juleaftendagsgudstjeneste

Gudstjeneste med tilmelding!
Rent praktisk i vores kirker betyder det, at
Se hvordan på side 6
vi kan tage alle bænkene i brug, hvis der
I år bliver juleaftendagsgudstjenesten ikke synges, og derfor har menighedsrådesværre ikke helt som tidligere år. Der dene besluttet, at der juleaftensdag ikke
er stadig coronarestriktioner, og kirkerne skal være fællessang til gudstjenesten.
er ikke underlagt forsamlingsforbuddet, Derimod vil organist og kirkesanger spille
men vi er underlagt følgende restriktio- og synge for os. Kirkesangeren vil naturner: I kirken må der maksimalt være én ligvis overholde kravet om to meter. Man
person pr. 2 kvm. Man skal primært sidde skal, hvis man er 12 år og derover, iføre sig
ned på sin egen plads og ikke bevæge sig mundbind, når man går ind og ud af kirrundt mellem folk. Dertil kommer et nyt ken. Man må gerne tage det af, mens man
tal, der netop handler om, hvordan folk sidder på sin plads.
sidder. Hvis der skal synges,Adventskorset
skal der være ved
Det
bliver på
den måde naturligvis en anLindum
kirke
to meter mellem hvert enkel person eller den form for gudstjeneste. Der bliver ikke
hver enkel ”enhed” – disse enheder beteg- sunget Et barn er født eller Dejlig er jorden
nes som de personer, man har jævnlig og i kirken, for I kender nok teksten og vil
tæt omgang med, det behøver ikke nød- 1 have svært ved ikke at synge med, hvis de
Adventskorset
ved blev
Lindum
kirke– jeg ville i hvert fald
Adventskorset
ved Lindum
kirke
vendigvis kun være fra
samme husstand,
salmer
spillet
men altså også for eksempel bedstefor- ikke være i stand til at standse min sangældre og børnebørn. Personer inden for stemme. Men det bliver en mulighed for
enhederne må gerne sidde lige ved siden at høre noget andet dejligt og julet musik,
1 endda en af de helt nye julesalmer
af hinanden. Hvis man derimod ikke1syn- måske
ger, så er afstandskravet kun på én meter. og også et par af de gamle, men knapt

så brugte salmer. Men juleevangeliet vil
være det samme, som vi kender det, træet
vil stå smukt, og det bliver jul alligevel!
Måske det endda kan give anledning til et
par ekstra ture rundt omkring træet derhjemme for at få sunget alle de salmer, der
manglede til gudstjenesten?

Jeg vil i øvrigt henlede opmærksomheden
på DR Kirken, som sender gudstjeneste juleaftensdag, og vi er også i gang med at
undersøge, om vi kan få optaget en gudstjeneste, som vi kan lægge på kirkernes
hjemmeside juleaftensdag.

OBS:

Tilmeld
gudstje ing til
juleaft neste
ensd
se s. 6 ag,

Nyt fra menighedsrådene
Tirsdag d. 15. september var der valgforsamling til menighedsrådsvalget. I både
Lindum og Bigum måtte vi dog også afholde ekstraordinær valgforsamling tirsdag d. 6. oktober. De nye menighedsråd
træder i kraft første søndag i advent, og i
pastoratet går vi fra tre til to menighedsråd, da Vammen og Lindum har lagt sig
sammen. I alle tre sogne siger vi farvel og
tak til gamle og gode kræfter og velkommen til nye medlemmer, der er klar på at
trække i arbejdstøjet og være med til at
lave kirke her hos os.
I Vammen-Lindum menighedsråd er
følgende valgt:
Vammen:
Laila Bahnson Holm
Henning Kjeldgaard Sørensen
Grethe Grønnerup Pedersen

Svend Jæger Rasmussen
Karina Sørensen
Suppleant: Knud Bach Kristensen
Lindum:
Niels Erik Skov Olesen
Inger Haworth
Eva Nyvang Christensen
Patrick Røikjær Andersen
I Bigum menighedsråd er følgende
valgt:
Anne Mette Emdal Navntoft
Niels Christian Hansen
Elsebet Bondgaard
Tina Boel Kristensen
Der er konstituerende møde i begge råd
efter deadline på dette blad, hvilket betyder, at adresselisten ikke er opdateret.

Lindum
Ved Lindum kirke må vi desværre sige farvel til Lise Lund Andersen, som har været
graver hos os siden 2016. Lise skal med
egne ord ”hjem for at passe køer”, da hun
og hendes mand ejer en stor kvæggård

med over tohundrede køer. Det er et vemodigt farvel, da Lise har været kreativ,
arbejdsom og positiv at arbejde sammen
med. Vi ønsker Lise og hendes familie alt
det bedste.

Søndag d. 6. september holdt vi konfirmation i Vammen kirke med glade og tålmodige konfirmander. En enkelt konfirmand var blevet konfirmeret søndag d. 21. juni, men mødte op på de
andres konfirmationsdag for at være med på fællesbilledet.
Foto: Art by Nina P. Photo

Årets minikonfirmander fra vores tur i tårnet. Der er minikonfirmandafslutning med gudstjeneste søndag d. 29. november kl. 10:30 i Vammen kirke.

Siden sidst
Selvom der er coronarestriktioner, har vi
trods alt kunne afholde arrangementer
hen over sensommeren og det begyndende efterår.
I slutningen af august holdt vi Musik Ved
Søen, som i år var ved Sølandningen ved
Lindum og Sjørring. Vi holdt fællessang
uden for teltet med god afstand til hinanden, og mens vi sad i teltet læste menighedsrådsformand Mette Glob en fortælling, og præsten, Trine, læste et par steder
fra Bibelen, mens kirkesanger Vibeke og
præstegemal Bruno sang for os, mens vi
havde Anders Hjorth Nielsen fra Rødding
til at spille for os. Vi spiste dejligt smørrebrød, og småkagerne til kaffen var pakket
fint ind i individuelle pakker.
Før sommerferien fik Trine et opkald fra
Reg og Andreas, som spillede julekoncert
i Vammen kirke for os tilbage i 2018. Regeringen havde givet en pulje penge til
kunstnere, som jo har været særligt hårdt
ramt af coronarestriktionerne, fordi stort
set alt har været aflyst hele sommeren.

Derfor var det muligt for os at få en gratis
koncert – og det kunne vi ikke sige nej til.
Det var dejligt at have Reg og Andreas på
besøg endnu engang.
Høstgudstjenesterne bød igen i år på
smukt pyntede kirker, hvilket altid er en
fryd at se.

Vores organist har haft orlov sommeren
over, så til høstgudstjenesten i Bigum havde vi glæde af Karin Antonsen, som havde
taget sin harmonika med, som hun spillede postludium på.

Kommende arrangementer
Lindum

Nytårskur

De ni læsninger
Søndag d. 6. december kl. 17:00, Lindum kirke
Hov, der manglede da noget i den overskift. For vi plejer da at have Luciaoptog.
Men i år kan vi ikke samle børn sammen
til at være et kor, selvom vi gerne ville. Kirken er simpelthen for lille til, at hvert barn,
hvis der kommer lige så mange børn, som
der plejer til koret, ville kunne have sin familie med. Og så ville der dermed heller
ikke være plads til andre kirkegængere –
og det er synd for alle. Kulturrødderne har
også meget fornuftigt meldt fra for længe
siden.
Så i år prøver vi simpelthen med en ren De
ni læsninger-gudstjeneste. Vi kommer til
at veksle mellem musik og læsninger – og
mon ikke også, at vi får sunget et par af de
julesalmer, der ikke skal synges i kirken juleaften? Der er naturligvis heller ikke spisning efterfølgende. Vi glæder os allerede
til den dag, hvor vi kan genoptage denne
hyggelige tradition, og i mellemtiden så
ser vi frem til at afprøve vores traditionsrige gudstjeneste med De ni læsninger i
en anden sammenhæng.

Nytårsaftensdag
Torsdag d. 31. december kl. 15:00, Lindum kirke
Igen i år holder vi en kort gudstjeneste
og ønsker hinanden godt nytår i Lindum
kirke. Det bliver primært musik og et par
enkelt fællessalmer samt læsninger og refleksion.
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Søndag d. 3. januar 2021 kl. 9, Lindum
kirke
Nytårskuren, som afholdes i samarbejde
med Landsbykulturhuset, begynder med
gudstjeneste kl. 9:00 i Lindum kirke. Derefter er der gåtur og til slut suppe i Landsbykulturhuset. Dejlig måde at begynde
det nye år på!

Vammen
Kyndelmisse
Søndag d. 31. januar 2021 kl. 19:00,
Vammen kirke
Vi tager forskud på kyndelmissen, som jo
falder 2. februar, med en aftensgudstjeneste med en kirke fuld af levende lys. Der
bliver forhåbentlig mulighed for at servere en pandekage.

Fastelavn
Søndag d. 14. februar kl. 10:30, Vammen kirke
For tre år siden overtog vi fastelavnstøndeslagningen fra forsamlingshuset, og
vi har været meget glade for den hjælp,
som borgerforeningen har stillet med, så
der kunne blive grillede pølser til vores
frokost. Det har været en stor succes, og
vi håber inderligt, at vi på en eller anden
måde kan afholde en fastelavnsgudstjeneste med udklædte børn og voksne og
slå katten af tønden i præstegården bagefter. Men vi ved naturligvis ikke, hvilke
restriktioner der måtte være til den tid, så
vi beder jer om at holde godt øje ved Købmanden, på skolen, på kirkens hjemmeside samt Facebooksiderne for kirkerne
samt Vammen By.

Julekrybber
Corona ødelægger mange ting! Tilbage i
marts, da landet lukkede ned, var det nok
de færreste af os, der tænkte, at det ville
påvirke os, når vi kom til jul. Men det må
vi jo desværre konstatere, at det i høj grad
gør. Heldigvis er der også folk, der får lidt
sjov ud af situationen – som for eksempel
med denne sjove historie:
Hvis I derhjemme skulle have en julekrybbe, som I stiller op, så skal I være opmærksom på de nye retningslinjer for opstilling
af julekrybber:
Selve den hellige familie volder ikke problemer. Maria, Josef og Jesus hører til samme husholdning og må derfor gerne sidde
tæt sammen.
MEN:
Hyrderne! Der må have været mindst to,
da de nævnes i flertal. Vi kan ikke forvente,
at de er i familie og samme husstand, så
de skal have mindst to meters afstand til

hinanden og til den hellige familie. Dette
kan man gøre ved at anbringe afstandsmarkeringer på gulvet.
De fleste stalde har mere end en indgang,
og det vil derfor være muligt at oprette
ensrettet færdsel igennem stalden.
Da vi må antage, at der ikke forefindes nogen håndvask i stalden, så er det vigtigt at
opstille håndsprit ved indgangen og udgangen, samt inde i selve stalden.
De hellige tre konger har formentlig ikke
boet i kollektiv, men tilhører hver sin husstand. De bør derfor også respektere afstandskrav og tage opstilling på de på
gulvet afmærkede områder.
Evt. kan man lade hyrderne rejse d. 3. januar, og så kommer kongerne først på
scenen d. 6. januar, så der går mere end 72
timer.
Guld, røgelse og myrra kan med fordel erstattes af toiletpapir, gær og pasta.
Husk mundbind!

OBS:

Tilmelding til gudstjeneste juleaftensdag
Vi holder fast i de tre gudstjenester: Lindum kl. 14:00, Bigum kl. 15:00 og Vammen kl. 16:00.
Tilmeldingen begynder tirsdag d. 1. december kl. 10:00 og slutter torsdag d.
17. december kl. 18:00.
Tilmeldingen er først til mølle, og man skal
oplyse, hvilken gudstjeneste, man ønsker
at komme til, samt hvor mange man kommer.

Tilmeld
gudstje ing til
juleaft neste
ensda
g

Tilmeldingen foregår til præsten på én af
følgende måder:
Opkald eller sms til: 51160150 eller email til: tmv@km.dk
På bænkene i kirken juleaftensdag vil der
ligge sedler, hvor man må sidde.

Kirkelige handlinger
Døbte
Martha Margrethe Egelund Frank-Nielsen
Vielse
Claudia Therese Kalla og
Jørgen Munksgaard Nielsen
Mette Egelund Frank og
Henning Christian Nielsen
Begravede
Mille Charlotte Alex Pedersen
Edith Margrethe Christensen
Jørgen Nordentoft
Annelise Rubæk Kristensen

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

Præstens frihed
Jeg holder friweekend i uge 50 og er på
efteruddannelse i uge 3 samt holder ferie
i uge 9.

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. marts. Deadline 15. januar.

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

November
29. 1. s. i advent

10:30 *

December
6. 2. s. i advent		
17:00 *
13. Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
20. 4. s. i advent			
24. Juleaftensdag    (Se tilmelding side 6)
16:00
14:00
25. Juledag
10:30
26. Anden juledag		
10:30
27. Velkommen i Pederstrup 10:30
31. Nytårsaftensdag		
15:00 *

10:30 K
15:00

Januar
1. Nytårsdag
14:00
3. Helligtreskongers s.		
10. 1. s. e. h. 3. k.
9:00
17. 2. s.e. h. 3. k.		
24. Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
31. Septuagesima (kyndelmisse)
19:00 *

9:00 *

10:30 K

10:30

Februar
7. Seksagesima 			
14. Fastelavn
10:30 *
21. 1. s. i fasten		
10:30
28. 2. s. i fasten
10:30
9:00

10:30 K

K = kirkekaffe * = Se omtale i bladet

Arrangementer
Minikonfirmandafslutning

Søndag d. 29. november kl. 10:30, Vammen kirke

De ni Læsninger

Søndag d. 6. december kl. 17:00, Lindum kirke

Nytårsaftensdagsgudstjeneste

Torsdag d. 31. december kl. 15:00, Lindum kirke

Nytårskur

Søndag d. 3. januar 2021 kl. 9:00, Lindum kirke og Landsbykulturhus

Kyndelmisse

Søndag d. 31. januar kl. 19:00, Vammen kirke

Fastelavn

Søndag d. 14. februar kl. 10:30, Vammen kirke og konfirmandstuen

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.

