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Dette forår har været ganske ubehageligt ansvar for, hvad en skødesløs håndværker
for den kristne kirke ude i verden. Først forsømmer?
gik der ild i Notre Dame i Paris. På tv og Og så blev det påskedag, den største dag
internet kunne man se liveoptagelser der- i kirkeåret, og mens kristne gik til kirke og
fra, mens ilden mere og mere fik sit greb feriefolk gik til morgenmad, så sprængte
i taget, vi så spiret knække, og det syntes islamister bomber på Sri Lanka.
nærmest utænkeligt, at kirken kunne red- Der bliver det så svært ikke at henvende
des. Men det lykkedes brandfolkene at få sig til Gud – som præsten i Notre Dame –
kontrollen, en af præsterne ved kirken gik og råbe sit: ”Hvorfor?” imod Ham. Hvorfor
forrest ind og hjalp med at redde kostbare pokker lader Han sådan noget ske? Det er
klenodier ud, og dagen efter kunne man så hjerteskærende og det virker helt mekonstatere, at både kirkens fantastiske or- ningsløst.
gel og smukke mosaik var Adventskorset
intakt. ”Jeg har ved
Samtidig
Lindumtænker
kirke jeg, at det er godt, at jeg
spurgt Gud igen og igen: Hvorfor?” sagde tror på Gud og kan forholde mig til Ham.
Notre Dames præst. ”Måske får jeg svaret For hvis jeg nu ikke gjorde det, hvor skulle
i Himlen.”
jeg så rette mine spørgsmål og mine anTil det tænkte jeg, at det er da temme- 1 fægtelser hen?
Adventskorset
ved
Adventskorset
ved
Lindum
lig meget, Gud skal drages
til ansvar
for.
Detkirke
gørLindum
virkeligkirke
en forskel, synes jeg, om
Branden var sandsynligvis forårsaget af der er en Gud at rette sin bøn til, uanset
det renoveringsarbejde, der var i gang i om det er et klageråb eller en takkebøn.
kirken (måske den klassiske – nærmest Men på sådan en dag som Påskedag 2019
obligatoriske – klud med linolie, som1 har i Sri 1Lanka, kan det godt synes som om at
antændt sig selv), så skal Gud nu drages til der er meget, meget langt op til himlen.

Nærmest som om Gud har vendt ryggen
til.
Så hvordan kan jeg, lille menneske, overhovedet tænke, at jeg skal stille Gud kritiske spørgsmål i anledning af et bombeangreb fra nogle rabiate islamister? Hvordan
kan jeg komme på den tanke at sige til
Gud, at det er tarveligt og dårlig timing?
Gud er jo almægtig og himmelsk – og måske, hvis I har læst Jobs bog, eller kender
til historien om Job – så kan I huske, at Job
klager til Gud, og får et svar noget i retning
af: Jeg er Herren. Jeg har skabt flodhesten
– det har du ikke – så du har ikke noget
at skulle have sagt om, hvad der er ok og
ikke ok.
Så hvorfor bøjer vi ikke bare nakken? Hvordan kan vi få den tanke, at vi skal belemre
Gud med vores anfægtelser? Det kan vi på
grund af Jesus. Fordi Gud har åbenbaret
sig i Jesus. Og Jesus åbenbarede for os, at
Gud er som en Far i himlen. En man kan
tale til. En, man kan kommunikere med.
I sin Søn Jesus gav Gud os et helt nyt Gudsbillede.
Den Gud, vi kender gennem Jesus Kristus,
er en Gud, der ser og hører. Den Gud, vi
kender gennem Jesus Kristus, er ikke en
Gud, der ikke kan tåle kritik eller anfægtelser. Det er en Gud, vi må tale til og forholde os til, som børn gør til deres far.
Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, siger
Jesus til disciplene. Det var en helt afgørende del af Jesu forkyndelse, at mennesker skulle have det samme nære forhold
til Gud, som Jesus havde. Det var så vigtigt
for Ham, at han opfordrede til, at man blev
ved med at banke på hos Gud, indtil der
blev lukket op – og at man blev med at
henvende sig til Gud og kræve et svar.
Og for at det skulle trænge rigtigt ind, så
blev det Pinse. For det er ikke nok med
store løfter eller flotte dogmer eller gode
bibelhistorier, hvis ikke de når ind i os. Hvis

ordene ikke når til hjertet. Derfor kom Helligånden til os Pinsedag. For det er Helligåndens opgave at gøre Guds ord levende i
os. Helligånden er den knitrende, levende
forbindelse, der er mellem Gud og mennesker. Helligånden er den dimension ved
det hele, der gør, at dogmerne giver mening, historierne bliver levende, Guds løfter får betydning for os.
Helligånden er kommunikation mellem
Gud og mennesker.
Jesus kalder Ånden for Talsmanden – det
er et godt navn. For som i april i år kan der
komme dage, hvor ord er rigtigt svære
at finde. Hvor de ikke er nemme at sætte
sammen, sådan at de kommer til at give
mening og trøst.
Hvor man føler, at der skal tales meget direkte til Himlen - men hvordan skal ordene
dog nå så langt? Så er det, at Talsmanden
må træde til.
For nu er det Pinsens tid, og Helligånden
er ultra demokratisk. Den kommer til os
med troen. Den blæser, hvorhen den vil –
og vi har den alle sammen i os.
Det betyder, at vi har alle sammen ret til at
tro og ret til at tale om det, vi tror på, og ret
til at bede, som vi har brug for at bede. Ingen har mere patent på den rigtige måde
end andre.
Det er dyrebar viden. Det er noget af det
allervigtigste: At ingen er faderløse. At Ånden er i alle.
Og det er med dén tro, at vi skal holde
Guds bud. Den vejledning Han har givet
os til livet. De krav Han stiller til os om næstekærlighed.
Vi skal ikke gøre det, som man holder en
lov fuld af paragraffer. Vi skal gøre det,
som man holder noget smukt og dyrebart.
Noget, der skal bevares. Noget, der skal gives videre.
Det kan godt være, at ordene er svære at
få formet rigtigt, når det brænder på her i

livet. Men vi har ret til at forsøge. Og pligt.
For vi skal holde hinanden fast på, hvem
Gud er. Vi må holde Gud fast på Hans løfter
om frelse.
Det kan vi med Guds Hellige Ånd i os. Der
er evighed inden i os alle sammen – en lille
bid af himlen – og derfor har vi alle muligheden for at kunne åbne himlen op for
hinanden.
Det skal vi gøre ved at fortælle hinanden historierne om Jesus. Ved at minde

hinanden om Guds løfter til os om liv og
evighed. Ved at huske hinanden på, hvem
Jesus har fortalt os, at Gud er. Ved at dele
troen. Og ved at leve den ud i praksis –
som næstekærlighed.
Det er en stor opgave – men livsvigtig –
især når dagene er som i april i år. Godt at
vi har Guds Hellige Ånd med os, som Talsmand, som hjertestarter og som livgiver.
Glædelig Pinse.

Nyt fra menighedsrådene
Bigum
Nye ansigter ved Bigum Kirke
Bigum menighedsråd har opsagt graversamarbejdsaftalen med Lindum menighedsråd.
Den 1. august starter vores nye graver Arly
Laursen, Bigum – Arly Laursen vil forestå
renholdelse af kirkegården.
Samme dato begynder Hanne Monberg,
Møldrup i stillingen som kirketjener med
arbejdsopgaver omkring gudstjenesten,
rengøring af kirke samt legatgravsteder.
I sommerperioden er Kim Pedersen fra AK
Total, Ørum at finde som afløser på både
kirkegården og i kirken.

Vammen og Lindum
Sammenlægning af Lindum og Vammen
Menighedsråd
Som nævnt i sidste kirkeblad ønsker Lindum og Vammen at arbejde videre med
etablering af et fælles menighedsråd. Vi
ønsker et menighedsråd med lige mange
repræsentanter fra Lindum og Vammen,
som skal træde i kraft fra næste valgperiode i 2020. Vi tænker på at starte ud med

Konfirmation, Bigum, lørdag d. 11. maj 2019
ved sognepræst i Houlkær Lotte Martin Jensen.

fem medlemmer fra begge sogne, så vi
kommer godt i gang uden at miste pusten
og gnisten i vores arbejde.
Både Lindum og Vammen ønsker at puste
liv i vore kirker og i livet omkring kirkerne,
og vi ønsker at bevare og udbygge fællesskabet imellem vore to landsbyer. Vi
tror, at et fælles menighedsråd vil kunne
arbejde konstruktivt med at opfylde disse
behov og ønsker. Et fælles menighedsråd

vil desuden være tidsbesparende for vores
præst Trine, da hun i så fald ikke behøver
at deltage i møder både i Lindum og Vammen og derfor vil kunne bruge tiden på
andre kirkelige gøremål.
Lindum Menighedsråd inviterer til menighedsmøde i Landsbykulturhuset i Lindum
onsdag den 28. august kl. 19:00.
Vammen Menighedsråd inviterer til me-

nighedsmøde i konfirmandstuen i Vammen torsdag den 29. august kl. 19:00.
På begge møder vil vi orientere om vore
tanker bag et fælles menighedsråd. Alle
interesserede er velkomne, og der vil på
begge møder foregå afstemning om et
fremtidigt fælles menighedsråd for de
to kirker. Vi håber på et godt fremmøde i
både Lindum og Vammen.

Konfirmation, Vammen kirke, søndag d. 28. april 2019, Fotograf: NinnaStyle Photo.

Konfirmander 2020
Efter en dejlig og veloverstået konfirmation er det nu tid til at kigge på næste års
konfirmander. Der vil også komme information hjem via Langsø Friskole, men
skulle der være børn, som ønsker konfirmation i Vammen, Lindum eller Bigum
kirke, som ikke går på skolen, så er I velkomne til at kontakte præsten.
Som altid afholder vi en kort informationsaften i konfirmandstuen i Vammen for

konfirmander og forældre. Det bliver torsdag d. 15. august kl. 19:00.
Fra og med i år foregår selve tilmeldingen
til konfirmationen online og med NemID.
Information herom findes på vammenkirke.dk – se under Livets begivenheder og
konfirmation.
Undervisningen begynder i begyndelsen
af september. Nærmere orientering herom til informationsaftenen.

Siden sidst
Normalt afholder forsamlingshuset i
Vammen fastelavnsfest, men da de dette
tidlige forår har bygget om, valgte menighedsrådet i Vammen selv at afholde
fastelavn. Det blev en dejlig formiddag
med gudstjeneste med mange udklædte
og derefter tøndeslagning i carporten
ved præstegården. Tønderne havde forårets minikonfirmandhold malet. Der
var både en tønde til de små og en til de
større børn, og der blev fundet kattedronning og –konge for begge. Karen Franken
havde bagt fastelavnsboller og Borgerforeningen kom og stegte pølser. Det var en
dejlig dag, og vi glæder os til at gentage
succesen næste år.

Ved gudstjenesten Skærtorsdag om aftenen fejrede vi nadveren med hjemmebagt
brød, som vi bagefter spiste resterne af
med ost og rødvin. Det er en dejlig tradition med en aftensgudstjeneste til minde
om Jesu sidste måltid.
Før påske havde vi i Lindum kirke koncert
med orgel, fagot, bas og sang, hvor vi hørte passionsmusikken Stabat Mater af Pergolesi. Det var en smuk og stemningsfuld
aften.

Kommende arrangementer
Kaffe i præstegården

Sommerfest i Lindum

I år er der igen kaffe i præstegården efter
gudstjenesten anden pinsedag, mandag
d. 10. juni kl. 14:00.

Ved sommerfesten i Lindum i slutningen
af juni holder vi gudstjeneste lørdag d.
29. juni kl. 10:00 på Sportspladsen (eller i
teltet eller kirken ved dårligt vejr).

Sankt Hans
Traditionen tro er der Sankt Hans i Bigum,
søndag d. 23. juni kl. 18:00 med spisning
i forsamlingshuset. Kl. 20:00 er der gudstjeneste. I år er Johannes Vesterby båltaler.
Tilmelding til Anne Mette Navntoft på tlf.
eller sms: 40 40 52 55 eller amen@au.dk.
Tilmeldingsfrist: 20. juni. Vel mødt!

Musik ved søen
Fredag d. 6. september kl. 19:00 afholder vi igen Musik ved søen – i år ved det
rekreative område i Vammen. Planlægningen er i fuld gang, men ikke færdig. Der
vil være musik og fællessang, kaffe, øl og
vand og en sandwich. Vi glæder os til at se
jer til en hyggelig aften ved søen.

Minikonfirmander
Skal du i 3. klasse efter sommerferien, så
har du mulighed for at gå til minikonfirmand. Det foregår efter skoletid, og vi
skal høre bibelhistorier, synge, tegne og
lave kreative ting – og måske endda et
skuespil, hvis vi er mange nok. Hver gang
spiser vi boller og frugt og drikker saftevand, og når vi skal høre om og fejre kirkens fødselsdag, nemlig pinsen, så spiser
vi fødselsdagslagkage.
Der kommer information via Langsø Friskole – også hvordan man tilmelder sig.

Lindum Kirkegård
Lindum kirkegård søger pårørende til:
Kathrine (1904-1986) og Niels Christian Simonsen (1905-1993)
Evald Jespersen (1934-1999)
Aage V. Nielsen (1912-1986) og Anna K.
Nielsen (1947-1995)
Har du informationer, så kontakt graveren
på 20870050

Kirkelige handlinger
Begravede:
15. marts, Vammen: Karen Abrahamsen
22. marts, Vammen: Anna Toft Salhøj
17. april, Vammen: Svend Pedersen
10. maj, Vammen: Birgit Brixen

Præstens frihed
Jeg holder sommerferie i ugerne 30-32
inkl. 19.-21. juli.

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
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: 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.

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

Juni
2. Velkommen i Løvel 10:30
9. Pinsedag
9:00
10:30 K
10. 2. pinsedag
14:00 *
16. 	Trinitatis søndag
10:30
23. 1. s. e. trin. – Sankt Hans			
30. 2. s. e. trin.
10:30 K

20:00 *

Juli
7.
14.
21.
28.

3. s. e. trin.
9:00
10:30
4. s. e. trin.			
Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
6. s. e. trin.
9:00 NPLJ

10:30 K

August
4.
		
11.
18.
25.

Velkommen i Løvel 10:30/Rødding
19:30 (ved søen)
Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
9. s. e. trin.
10:30 K
10. s. e. trin.			

10:30 K

September
1. 11. s. e. trin.

9:00

NPLJ: Niels-Peter Lund Jacobsen

10:30 K
K = kirkekaffe * = Se omtale i bladet

Arrangementer
Kaffe i præstegården efter gudstjeneste

Mandag d. 10. juni kl. 14:00

Sankt Hans

Søndag d. 23. juni kl. 18:00, Bigum forsamlingshus og kirke

Gudstjeneste til Lindum Sommerfest

Lørdag d. 29. juni kl. 10:00, Sportspladsen

Møde om fælles menighedsråd

Onsdag d. 28. august kl. 19:00, Landsbykulturhuset, Lindum

Møde om fælles menighedsråd

Torsdag d. 29. august kl. 19:00, konfirmandstuen i Vammen

Musik ved søen

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

Plejehjemsgudstjeneste
Torsdag d. 27. juni kl. 15:00

Trine Munk Kristensen

Torsdag d. 25. juli kl. 15:00

Niels-Peter Lund Jacobsen

Torsdag d. 29. august kl. 15:00

Niels-Peter Lund Jacobsen

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. september. Deadline 1. juli.

