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Når et kirkeblad skrives, gøres det en hel den første søndag efter første fuldmåne
måned før, det ligger i postkassen. Det be- efter forårsjævndøgn, og påskedag kan
tyder, at det i skrivende stund er februar, derfor falde fra 22. marts til 25. april.
og vi har lige fejret kyndelmisse med fin Salmedigteren Holger Lissner har skrevet
gudstjeneste i Vammen kirke med mange en påskesalme, som står i 100 Salmer, hvor
lys og pandekager efterfølgende. I præ- første vers lyder:
dikenen denne aften talte jeg om lysets Det er påske! Alting springer ud,
betydning. Blandt andet hvordan vi som alle knopperne er lige ved at briste,
mennesker bliver påvirket af vinterens det er livet, der vil leves. Det er Gud,
manglende lys.
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Vi venter på forårets komme. De første vin- Og når Gud gir liv
tergækker har trodset kulden og den smu- og gør det underfuldt og grønt,
Adventskorset ved Lindum kirke
le sne, vi har haft, og er kommet op. Ved blir det påske og opstandelse
kyndelmisse ser man på vejrvarsler, og vi og skønt!
må nok desværre sande, at holder de, ja,
så er foråret ikke på vej. Men når vi sidder
med bladet i hånden, er det marts,
og til 1
Adventskorset
ved Lindum kirke
Adventskorset
ved Lindum kirke
den tid er den i hvert fald kalendermæssigt set begyndt!
Foråret betyder også påske, kirkens store
fest. Påsken falder som bekendt forskelligt
1
1
fra år til år, men påskedag falder altid på

Vi kender det godt ude fra haven. Hækken, der er liiige ved at springe ud, vi kan
se det. Vi har oplevet det før, men alligevel
betages vi, når vi ser den spæde og sarte
lysegrønne farve.
Påskens budskab lyder oveni knopperne,
der er klar til at springe ud. Budskabet om
at døden er overvundet ved Kristi genopstandelse. Og naturen svarer med samme

budskab, at kulde og bar jord og nøgne
træer skal erstattes af solens varme og et
flor af farver.
Foråret er på vej. Det er påsken også. Lyset vinder over mørket, både i naturen og
fra kristendommens budskab om, at Jesus
er lyset, der gør, at mørket ikke mere skal
have magt.

Årets konfirmander
Vammen

Forrest: Hjalte Melgaard Dahl, Lærke Skipper Jensen, Freja Alber Christiansen.
Fraværende på billedet: Cecilie Grøndal
Meldgaard.

Bigum
Bagerst fra venstre: Lucas Valdemar Lind
Nielsen, Lucas Medina Jensen, Karoline
Nedergaard Krogh, Mathilde Duus, Olivia Hjortshøj Reckweg, Emmelie Oudal
Winther.

Tobias Boel
Mogensen.

Minikonfirmander
I dette skoleår har vi haft minikonfirmander både efterår og forår. Vi har talt om
kirkens rum, været i tårnet, talt om de vigtigste højtider og begivenheder i kristendommen. Vi har læst Sigurd fortæller Bibel-

historier, sunget, bedt Fadervor og lavet
forskellige kreative ting.
Minikonfirmanderne har som altid været
søde og nysgerrige, og det er en fornøjelse at være sammen med dem.

Kommende gudstjenester
Minikonfirmandafslutning

Konfirmation

Søndag d. 7. april kl. 10:30 i Vammen
kirke deltager forårets minikonfirmander
med sang og fremvisning af deres dåseengle, julekrybbe (selvom årstiden ikke
helt er til det) og de andre ting, vi fremstiller til minikonfirmand. Bagefter er der
kirkekaffe og en sodavand til minikonfirmanderne.

Som altid er der konfirmation i Vammen
kirke sidste søndag i april, hvilket i år vil
sige søndag d. 28. april kl. 10:30.
I år er der også konfirmation i Bigum kirke lørdag d. 11. maj kl. 11:00 ved Lotte
Martin Jensen fra Houlkær, da hun har
haft konfirmanden til forberedelsen.

Påskens gudstjenester

Varme hveder

Påskens mange gudstjenester giver også
gudstjenester med mange udtryk. Palmesøndag, 14. april kl. 10:30 i Vammen
kirke, holder vi gudstjeneste sammen
med dette års konfirmander. Inden skal de
have en hel undervisningsdag, hvor vi skal
skrive bønner, tale om evangelieteksten,
vælge salmer og øve læsningerne. Skærtorsdag, 18. april kl. 19:00 i Bigum kirke,
fejrer vi nadveren. Til denne dag bruger vi
rigtigt brød, der kan brydes. Langfredag,
19. april kl. 10:30 i Vammen kirke, er det
tid til fordybelse og stilhed ved en liturgisk
gudstjeneste, inden vi Påskedag, søndag
d. 21. april kl. 9:00 i Vammen kirke og
10:30 i Lindum kirke, fejrer den glædelige opstandelse. Anden påskedag, mandag d. 17. april kl. 19:00 i Lindum kirke,
afslutter vi med kaffe og en påskebryg.

Torsdag d. 16. maj kl. 19:00 i Vammen
kirke er der gudstjeneste, hvorefter vi spiser varme hveder og drikker en kop kaffe.
Til gengæld er der ingen gudstjeneste
selve Bededag.

Vammen byfest
I forbindelse med byfesten i Vammen holder vi gudstjeneste på Den grønne kile
søndag d. 26. maj kl. 14:00. I tilfælde af
dårligt vejr rykker vi ind i kirken.

Kommende arrangementer
Vammen
Salmesangsaften i Vammen kirke
Vi har stadig en salmesangsaften til gode. Den finder sted torsdag d. 4. april kl. 19:00.
Jeg glæder mig til at se jer!
Elisabeth Weiss-Gärtner, organist

Lindum
Påskeoptakt, koncert i Lindum
kirke
Torsdag d. 11. april kl. 19:00
Musikalsk påskeoptakt med Pergolesis
Stabat Mater i Lindum kirke.
En stemningsfuld aften er i vente, når musikere, solister og publikum synger påsken
ind. ”Stabat mater” er de første ord af et
digt, der tilskrives Jocopo da Todi, som
døde 1306. Digtet skildrer Jesu moder
Maria, stående ved korset, hvor hendes
søn er henrettet som en gemen forbryder.
Det udtrykker naturligt nok Marias store
sorg og fortvivlelse og ender med håbet
om gensyn i Guds rige. Derudover synger
vi påsken ind med nogle af påskens skønneste salmer.

Medvirkende: Christina Christensen, sopran, Nanna Clara Josef Johannes, alt, Uffe
Munkgaard, fagot, Mark Czepluch, kontrabas, Maja Simonsen, orgel.
Værker: Stabat Mater af G.B. Pergolesi mm.

Christina Christensen

Nanna Clara Josef Johannes

Foredrag i Lindum kirke
MÆND – hvordan er de og hvor kommer
de dog fra??
Tjaaaa – hvem vil ikke gerne vide mere om
det? Hvis du også er en af dem, så kom
til foredrag i Lindum kirke torsdag d.
8. maj kl. 19:00. Her vil foredragsholder,
præst og daglig leder af Hejmdal (Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter i
Århus) Henrik Kruse på humoristisk vis
prøve at besvare ovenstående spørgsmål. Foredraget hedder ”Mand på rejse”,
og han har selv en del erfaring inden for
emnet og har samlet mange erfaringer
qua sit virke som hhv. præst og rådgiver
på Hejmdal. Selv skriver han, at foredraget
kan ses som ”en uhøjtidelig hyldest til den
maskuline kompleksitet”, og han kommer
bl.a. ind på:

•
•
•
•
•

Mandlig identitet under pres
Mænd og sundhed/sygdom
Er vi stadig fra Venus og Mars?
Mænds krisereaktioner
Tips og tricks til at kommunikere med
en neandertaler
• Hvordan kommer vi/I mænd på sporet
igen?
Så har du/I lyst til fællesskab, humor og
vidensdeling, så mød endelig op i kirken
denne dag (Ja, det er i vores dejlige kirkerum!) og nyd en god times tid i selskab
med Henrik Kruses hjertevarme, underholdende og alvorlige foredrag. Bagefter
er der mulighed for at stille ham spørgsmål, og til sidst er menighedsrådet vært
med lidt godt til ganen. Det hele koster
gratis!
Vi glæder os! Vel mødt!

Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp
Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 10. marts 2019 kl. 10-13 foregår Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
I år er indsamlingen dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen, men som rammer særligt stærkt i

verdens fattigste lande. Her er man ikke
nær så godt klædt på til det nye klima,
som vi er i Danmark.
Sæt allerede nu kryds ved 10. marts, og
meld dig som indsamler for sogneindsamlingen. Kontakt evt. formand Mette Glob
på 30429558.

Himmelske Dage på Heden
I Kristi Himmelfartsferien (30. maj-2. juni)
finder det, der før hed Danske Kirkedage,
sted på Heden, altså i Herning. Der indledes med stor åbningsgudstjeneste på torvet i Herning torsdag d. 30. maj kl. 14:00,
hvor der efterfølgende vil være Danmarks
største kaffebord.
Himmelske dage er et fælleskirkeligt
event, og der er meget på programmet i
disse dage: gudstjenester, foredrag, debat, sang og fællesskab. Der er både ting

for børn og voksne.
Temaet i år er Gå
med, og det er derfor også muligt at
gå til Herning (fra
Karup) fra torsdag
d. 29. maj. Man kan
også gå kortere ruter på selve dagen.
Se mere på himmelskedage.dk, hvor det
også er muligt at købe billet til dagene.

Nyt fra menighedsrådene
Fælles menighedsråd?

Vammen Kirke og kirkegård

Der har i en del år været debat mellem de
tre menighedsråd om at lave et fælles menighedsråd for vore sogne. Trine har siden
sin start hos os været fortaler for et fælles
menighedsråd, hvor vi kan samarbejde
om kirkerne og livet omkring dem.
Den 8. januar 2019 havde vi et fællesmøde
om emnet, hvor fordele og bekymringer
ved en sammenlægning blev debatteret.
Vi talte om fordele som fx graversamarbejde, fælles bestilling af kalkning af kirkerne
m.m. Bekymringer om ikke at have sit eget
råd i sit eget sogn kom også på bordet.
Provsten og provstiets personalekonsulent deltog på fællesmødet for at assistere
os med deres viden og erfaring. På mødet
stod det klart, at Vammen og Lindum menighedsråd ønsker at arbejde videre mod
at have et fælles menighedsråd, og Bigum
ønsker fortsat at bevare deres eget råd.
Det vil sige, at Vammen og Lindum ønsker
at arbejde videre med at etablere et fælles
menighedsråd fra næste valgperiode, som
begynder første søndag i advent 2020. Et
menighedsråd med repræsentanter fra
både Vammen og Lindum. Det er ændringer, som tager tid, og som ligeledes er afhængig af menighederne i de to sogne.
Der skal afholdes menighedsmøder i begge sogne, og begge menigheder skal flertalsmæssigt stemme for en sammenlægning – ellers er der ikke lovhjemmel for at
gennemføre en sådan.
Et spændende arbejde venter forude, og
vi vil informere, når der fastsættes datoer
for de kommende menighedsmøder.
Er der spørgsmål eller kommentarer, er I
velkomne til at rette henvendelse til Mette
Glob, Lindum eller Maybrith Lange, Vammen.

Sidst i november havde vi besøg af kirkekonsulent Susanne Ørum fra Nationalmuseet. Hun besigtigede Vammen Kirkes
facader samt indvendige kalkede flader.
Efterfølgende har vi modtaget en fyldestgørende rapport med detaljeret redegørelse for udførelse af renoveringen,
så næste skridt er, at arkitekt Per Clausen
indhenter tilbud på arbejdet.
Vi har modtaget referat fra rådgivningsmødet om Vammen kirkegård med Wad
Landskabsarkitekterne. Referatet beskriver kirkegårdens indretning i mindste detaljer og er et godt redskab til at arbejde
videre med en udviklingsplan. I denne
fase vil der blive indkaldt til et sognemøde, hvor ønsker og ideer kan blive diskuteret. Arbejdet med ny indretning af
kirkegården, mener vi, bør vente til efter
renoveringen af kirken.
Vi har ligeledes modtaget referat fra mødet om nyt sognehus og nye graverfaciliteter med forslag til plan over ansøgninger
til provsti og stift samt det videre forløb.
Alle tre projekter er spændende men store, så vi må nok forvente, at der vil gå nogle år, før de er udførte, og vi vil løbende
orientere om udviklingen.
Grethe Grønnerup Pedersen

Tak til Claus og Velkommen tilbage til Lise
En stor tak skal lyde til graver-vikar Claus
Nielsen for en super indsats i det forgangne år, hvor Lise Lund Andersen har været
på barsel. Det har været en fornøjelse at
have dig her, og vi vil savne dig, din varme
og humor og dine gode ideer! Vi ønsker
dig al mulig held og lykke! Det var dejligt
at møde dig – og selvfølgelig også din

Ester og din Am!
Samtidig skal der lyde et velkommen tilbage til dig, Lise Lund Andersen. Det var
en hård start din lille Ingeborg havde her
på Jorden, men heldigvis er hun en dejlig bette stærk én, som er kommet stærkt
igen. Nu er der så gået et år – forstå det
hvem der kan – og nu er Mor Lise igen på
arbejde (gad vide, hvem det var hårdest
ved, at Ingeborg skulle ud at passes??) og
vi ønsker dig vel tilbage!
Mette Glob

Syge kastanjetræer
Hvis man er kørt forbi eller ind i præstegårdsalléen i løbet af januar, har man nok
bemærket, at det ikke længere kan kaldes
en allé, eftersom kastanjetræerne er blevet fældet. De var desværre blevet syge
og derfor begyndt at rådne, så de måtte
desværre fældes. Det kunne graveren, Ole,
heldigvis klare. Hvad der nu skal ske, træffes der først beslutning om senere, da der
jo arbejdes på, hvordan et nyt sognehus
skal se ud

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: Lise Lund Andersen.
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

Præstens frihed
Jeg holder fri 28.-31. marts, 12.-13. april,
4.-5. maj samt prædikenfri søndag d. 2.
juni.

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

Marts
3. Fastelavn
10:30 *
10. 1. s. i fasten
9:00
10:30 K
17. 2. s. i fasten		
19:00
24. 3. s. i fasten			
31. Velkommen i Pederstrup 10:30

10:30 K

April
7. Mariæ bebudelses dag
10:30 K *
14. Palmesøndag
10:30 K *
18. Skærtorsdag			
19. Langfredag
10:30 *
1. Påskedag
9:00
10:30 K *
22. Anden påskedag		
19:00 *
28. 1. s. e. påske
10:30 (konf.)

19:00 *

Maj
5. Velkommen i Løvel 10:30 (OBS: konf.)
12. 3. s. e. påske
9:00
10:30 K
16. Bededagsaften
19:00 *
19. 4. s. e. påske		
14:00 K
26. 5. s. e. påske
14:00 *		
30. Kristi himmelfarts dag		
10:30 K

10:30 K

Juni
2. Velkommen i Løvel 10:30

Arrangementer

K = kirkekaffe

* = Se omtale i bladet

Salmesangsaften

Torsdag d. 4. april kl. 19:00, Vammen kirke

Påskeoptakt, koncert

Torsdag d. 11. april kl. 19:00, Lindum kirke

Foredrag ”Mand på rejse”

Torsdag d. 8. maj kl. 19:00, Lindum kirke

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.
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. juni. Deadline 1. maj

