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Musik ved søen

47. årgang
Vinter

Fredag d. 1. september, mens septembers himmel var så blå, holdt vi Musik
ved søen ved Sølandingen i Lindum. Der
var omkring 50 fremmødte, så vi sad lidt
tæt i teltet, men det var også ganske hyg-

•

oktober-november
februar februar

Vinter
geligt. Det var en god aften med mad,
fællessang og musik leveret af Anders
Hjorth Nielsen. Aftenen sluttede lige så
stille, da vi til sidst ikke kunne se mere.

Nyt fra menighedsrådene
Trine går på barsel fra den 9/10. Vi ønsker
men til vore tre kirker. Vi glæder os til at
Trine og Bruno en god barsel og held og
lære dig at kende og at samarbejde med
lykke med den lille nye, der kommer til
dig! Daniel bliver ordineret i Viborg Domverden i november. Vi glæder os til at se
kirke fredag den 6/10. kl. 17:00, hvor alle
Jer med barnevogn! På samme tid vil vi
fra Vammen, Lindum og Bigum sogne er
Adventskorset ved Lindum kirke
byde Daniel Henoch Rasmussen velkomvelkomne!

Reformationsfejring med Langsø Børnehus og Friskole
Torsdag den 28. september fejrede Vamover til skolen, hvor vi plantede æble1
men Kirke 500 året for
reformationen
træer,
sang ogkirke
sluttede det hele af med
Adventskorset
ved Lindum
Adventskorset
ved Lindum
kirke
sammen med Børnehuset og Friskolen.
at spise gode æbler. Menighedsrådet i
Vi begyndte med en hyggelig gudstjeVammen vil gerne takke Børnehuset og
neste i kirken, som Børnehuset havde
Friskolen for at ville deltage aktivt i dette
1
pyntet fint op. Efter fortællinger og sanarrangement.
Vi håber på flere gode fæl1
ge om Luther og reformationen gik alle
les tiltag fremover.

Kommende arrangementer
Indsættelsesgudstjeneste
Søndag d. 15. oktober kl. 14:00 i Vammen kirke indsættes Daniel Henoch Rasmussen som sognepræst af provst Bjarne
Bæk Markussen. Bagefter er der kirkekaffe.
Vi glæder os til en festlig gudstjeneste!

BUSK
Søndag d. 29. oktober kl. 10:30 er der
BUSK-gudstjeneste i Vammen kirke. BUSK
står for Børn, Unge, Sogn, Kirke, og vi har i
Vammen en god tradition med deltagelse
af vores spejdere samt efterfølgende spisning sammen i spejderhytten.

Alle Helgen
I år holder vi Alle Helgen-gudstjenester
søndag d. 5. november. Det er i Lindum
kl. 14:00 og Vammen kl. 15:30. Vi mindes vores afdøde, og vi læser navnene op
på dem, der er døde det sidste år. Efter
læsning af navnene vil der være mulighed
for at tænde et lys.

Julekoncert
I år holder vi julekoncert i Vammen kirke
tirsdag d. 28. november kl. 19:00. Syng
Selected er et rytmisk kor bestående af 31
af Danmarks dygtigste unge korsangere i
alderen 18-30 år. Koret blev dannet i 2014
af ungdomskororganisationen SYNG og
har i løbet af kort tid opnået stor anseelse og bliver omtalt som det danske ungdomslandshold inden for rytmisk kor.
Koret synger originale a cappella arrangementer med et repertoire, der tæller alt fra
smukke kærlighedsballader, iørefaldende

Barselorlov
pop og groovy funk samt moderne udgaver af gamle folkeviser. Syng Selected har
desuden et par julenumre i ærmet til koncerten i Vammen Kirke.
Til koncerten med Syng Selected kan publikum forvente en fantastisk smittende
energi og samtidig en stor indlevelse, inderlighed og skrøbelige øjeblikke. Koret
dirigeres af Line Groth, som desuden er
sanger i vokalgruppen Postyr samt sanger
og medleder i koret Vocal Line.

Minikonfirmandafslutning
1. søndag i advent, d. 3. december, holder vi afslutningsgudstjeneste med minikonfirmanderne. Det er i Vammen kl.
10:30. I løbet af de første gange har minikonfirmanderne lavet kreative ting så som
kors og engle, og disse ting vil de vise frem
– og ikke mindst få med hjem bagefter.

Lucia og De ni læsninger
2. s. i advent, d. 10. december, er der
gudstjeneste i Lindum kirke kl. 17:00 med
Lucia-optog og De ni læsninger. Bagefter
er der spisning i Landsbykulturhuset. Information om Luica-kor kommer på hjemmeside og Facebook.
Musik ved søen.

Når dette kirkeblad kommer ud, er det
teknisk set ikke længere mig, der er præst
i Vammen-Lindum-Bigum. I hvert fald ikke
det næste lille års tid. Jeg er gravid og
holder derfor barselsorlov. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at sige tak. Jeg har
(foreløbig!) været præst her i lidt mere end
to år, og jeg – eller rettere vi, for det gælder
også min mand, Bruno – er simpelthen så
glade for at være her. Jeg holder meget af
mit arbejde og alle de muligheder, jeg står
over for, og ikke mindst holder jeg meget
af at møde alle jer, der bor i pastoratet. Det
er en stor glæde. Jeg kommer bestemt til
at savne mit arbejde, mens jeg er på barsel, men jeg trøster mig med, at jeg stadig
bor i byen, og at det trods alt kun er midlertidigt. Tag godt imod min vikar!
På gensyn - Trine Munk Kristensen

Velkommen til Marianne
I efteråret holder vores organist Elisabeth
orlov. I stedet for hende har vi fået Marianne Ladegaard Høg. Marianne har allerede spillet nogle gange for os hen over
sommeren, og i hende har vi fået en rigtig
dygtig organist.

Præstens frihed
Sognepræsten holder fri første uge af oktober og friweekend 18.-19. november.

Adresser
Sognepræst: Daniel Henoch Rasmussen, Nørregade
27A, Vammen, dhr@km.dk tlf. 86 69 01 50 / 51 16 01 50.
Mandag er fridag, vagttelefon: 70 22 33 10.
Organist: Vikar.

Vammen kirke
Kirkesanger: Vibeke Askou Jakobsen, Lindum Søvej 25,
Sjørring, tlf. 61 71 91 45.
Graver: Jan Duelund, Neptunvej 45, 8800 Viborg, 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, Overlundvej 8, Ørum, 8830
Tjele, 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: Samme som Lindum.
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
Møder i konfirmandstuen

Gudstjenester
			

Vammen

Lindum	

Bigum

Oktober
1. 16. s. e. trin.			
8. Velkommen i Rødding 9:30/Løvel 10:30
15. 18. s. e. trin.
14:00 K *
22. 19. s. e. trin. 		
9:00
29. 20. s. e. trin.
10:30 *

10:30 K

10:30 K

November
5. Alle Helgen
15:30 *
12. 22. s. e. trin.		
19. Velkommen i Løvel 9:30/Rødding 10:30
26. Sidste s. i kirkeåret		

14:00 *
9:00

10:30 K

10:30 K

December
3. 1. s. i advent
10:30 K *
10. 2. s. i advent		

17:00 *

K = kirkekaffe

* = Se omtale i bladet

Barselsvikar
Jeg er en engageret teolog, der ønsker at
kommunikere et budskab om, at vi er sat fri
fra alle vore omgivelsers forventninger og
domme på grund af Guds kærlighed og det,
som Jesus gjorde for os. Jeg har erfaring som
efterskolelærer, senest i Sommersted i Sønderjylland, og jeg har i den forbindelse haft
en del svære samtaler med unge mennesker, der har en tung bagage. Jeg har været
aktiv i mange forskellige kirker og organisa-

tioner og bl.a. siddet i menighedsråd i Gellerup ved Århus i fire år, hvor jeg har gjort mig
erfaringer med ledelse, forkyndelse, dialog
med andre religioner og meget andet. Jeg
er gift med Maria, der er gymnasielærer i Silkeborg og far til Annika, der er 2 år. Vi er bosat i Gjern ved Silkeborg, men jeg får kontor
i Vammen. Ring meget gerne til mig, hvis I
vil have en samtale om hvad som helst!
Daniel Henoch Rasmussen

Kirkelige handlinger
Begravede
2. juni 2017, Vammen:
Kristian Madsen, Toften 17, Vammen
14. juli 2017, Lindum:
Florentz Helene Lindholt, Østergårdsvej 4,
Hjering

Døbte
28. maj 2017, Vammen:
Emilie Sejerø Elmer

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 ca. 1. december deadline 1. november

