Menighedsrådsmøde i Vestervang d. 12.9.2017 kl. 18
Tilstede: Michael Hansen, Jørn Mathiasen, Henning Østergaard, Gerda Jespersen, Jakob Blans,
Thorben Koed Thomsen, Klaus Mærkedahl, Maria Louise Sønderby Andersen, Jørgen Ehlers, Jannie
Mølgaard, Erik Rasmussen, Tove R. Jensen, Else Kruse Schleef (ref).
Afbud fra Flemming Damgaard og Trine Sofia Hostrup.
122 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
123 Godkendelse af referat fra 16.8.
Godkendt
124 Nyt fra formanden.
Uddeling af Sognenyt. Der er en ledig rute, hvor der mangler en uddeler: Vestervangs vej 3‐21. Erik
melder sig til ruten.
Besked fra Viborg Østre provsti i forbindelse med personalekonsulent, der er fratrådt. I vakancen
henvises menighedsråd til at rette henvendelse til Viborg Stift eller Landsforeningen, hvis man har
brug for rådgivning. Der forventes ansat ny konsulent for de tre provstier pr 1.12.2017.
Orientering i forbindelse med forestående 25 års jubilæum for medarbejder.
125 Økonomi
Intet at bemærke, Flemming har ferie.
126 Nyt fra præsterne
Orientering om Juniorkonfirmand‐ og konfirmandopstart.
127 Nyt fra kontaktperson.
Kontaktperson har aftalt at mødes med medarbejdere d.21.9.
128 Nyt fra Kirkeværge.
Lamper i mødelokale er nu fæstnet, så der ikke længere er nedstyrtningsfare. Tilbud indhentet
22.8. på kr. 19.863 Fremsendt som ansøgning til provsti om dækning af 5 % , PU har udtrykt
forståelse for at arbejdet er udført, før evt imødekommet ansøgning.
Utæthed af tag i depotrum udbedres hurtigst muligt.
129 Nyt fra medarbejderrepræsentant.
Service‐oplysning: Der er altid fri entré til menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og
ægtefæller til koncertudvalgets arrangementer.
Langfredag arrangeres musikgudstjeneste i samarbejde med Aarhus strygekvartet over de 7 kors‐
ord.
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130 Nyt fra diverse udvalg.
Kirkegårdsudvalg: Jannie har været på Nordisk Kirkegårdskonference i København. Utrolig
inspirerende og spændende tur, som Jannie gerne fortæller om.
Børn og unge‐udvalg: Gøglerdag fastsat til 3.6.2018. Busk‐gudstjeneste i reformationsjubilæets
tegn søndag d.29.10. FDF forbereder reformationspynt til kirken og kommer med faner.
Konfirmander medvirker. 5 års dåbsjubilarer inviteres. Kirkefrokost til alle efter gudstjenesten.
Udsmykningsudvalg: Velbesøgt fernisering i fredags. Udstillingskalender er fyldt godt op. Udvalget
hører gerne gode idéer til kunstnere og emner.
Jannie: torsdag d. 17.maj 2018 kl. 20.00 med Trio Hang arrangeret af ”Musik og Tro” ‐udvalg
finansieret af provstipulje fra 2017.
Koordinationsudvalget: fælles aften med Niels Boesdal d.19.9. kl. 19.30 i Domsognegården.
Mødestedsudvalg: Der arbejdes på en koncertoplæsning af prædikerens bog d. 5.9. med Thure
Lindhardt og Søren Gemmer i samarbejde med musikudvalg, Viborg bibliotek og
Ungdomspræsten.
131. Viborg Stift: visioner. Pnkt. 4 Mission.
1. Hvordan fastholder vi kristendommens globale perspektiv i vores lokale sammenhæng – at vi er
sendt til ”al verden” som det siges i dåbsbefalingen?
Vestervang Menighedsråd ønsker:
‐ Værne om mangfoldigheden i de tilbud og aktiviteter der udgår fra Vestervang Kirke, så der
appelleres til alle og følger visionen om åbent at favne bredt.
‐ Sikre fortsat venlig og imødekommende behandling af alle der kommer uanset alder, religion,
kultur og interesser.
‐ At pege på Jesus Kristus som hele verdens frelser. At gå op i at pege på frelseren i stedet for at gå
op i hvem der frelses.
‐ Overordnet set er vores visioner for ”Mission” svære at adskille fra vores visioner for ”Diakoni”,
2. Hvordan samarbejder vi /deltager i dialog med andre kristne kirkesamfund som Folkekirke i
Viborg Stift?
Vestervang Menighedsråd samarbejder gerne med andre kirkesamfund i lokalområdet. Konkret i
forbindelse med de ni læsninger på 9 forskellige sprog og ved åbent og nysgerrig at vise interesse
for andre kirkesamfunds konfessioner og traditioner. Ved at reklamere for økumeniske tiltag, når
de finder sted, f.eks. Alliance Bedeugen.
3. Hvordan møder vi folk med en anden religion og forklarer, hvad kristendommen betyder?
Ved at behandle alle ens og gøre Vestervang Kirke bemærkelsesværdig som et sted, hvor
mennesker møder mennesker.
Ved at danne rammer for dialog, hvor man nysgerrigt kan lytte til andres trosudsagn, tvivl og
holdninger og glad fortælle om egne. I ord og gerninger at hviske mennesker evangeliet i øret.
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Ved fortsat at have en indsamlingsbøsse mærket ”ydre mission” og dermed synliggøre muligheden
for at støtte missionsarbejde ude i verden.
4. Hvordan kan vi inddrage medarbejdere og menighed.
Som vi allerede er inddraget som levende stene i Vestervang Kirke.
5. Hvilke ændringer/tilføjelser har drøftelsen af spørgsmålene givet anledning til og hvad er vores
bud på en vision.
Drøftelsen har gjort det tydeligt at orden ”mission” klinger forskelligt i forskellige ører.
Og drøftelsen har gjort det klart, at for Vestervang Kirkes vedkommende har mission og diakoni i
årenes løb været samme projekt i en åben medmenneskelig tilgang til sognets beboere uanset
religion, alder, socialstatus og kulturel baggrund.
Visionen er at læse i svarene på punkt 1‐4 og i vores visioner under overskriften: diakoni.

132. Forslag til årshjul for gudstjenester.
Der er udarbejdet en oversigt over gudstjenester i Vestervang Sogn. Med årene er oparbejdet en
del traditioner. Ansøgning og tilladelse til de afvigelser der er i forhold til højmessetidspunkter og
liturgi sendes til biskop i henhold til fremsendt bilag, efter der er læst korrektur.
133. Forespørgsel om lån/leje lokaler i kirken.
Forespørgslen kan ikke imødekommes. Hverken ønsket om ugentlig lejemål eller om opbevaring af
udstyr kan imødekommes. Desværre er der ikke ressourcer til at rumme så stor en ekstra aktivitet
i huset. Formand og kordegn skriver pænt tilbage og takker for interessen.
134. Evt.
Tak til udvalg for to gode oplevelser, i forbindelse med Studietur og Sogneudflugt.
Aftensang 786 Nu går solen sin vej.
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