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adresser
Sognepræst Else Kruse Schleef,
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36.
Træffes efter aftale (undtagen
mandag)
ekc@km.dk
Sognepræst Marianne Telling,
Virksundvej 90, 8831 Løgstrup.
Tlf. 86 64 40 28. Træffes efter aftale
(undtagen mandag).
mt@km.dk
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider: Daglig kl. 9-13, tors
dag tillige kl. 16-18. Lørdag lukket.
hlun@km.dk
Menighedsrådsformand
Niels Lautrup, Morbærvej 27.
Tlf. 86 62 02 23.
Kordegn Henning Lund, N.F.S.
Grundtvigsvej 30. Tlf. 86 60 25 08.
Organist Jørgen Bierring Ehlers,
Kolshøjen 4. Tlf. 86 67 51 00.
1. kirketjener Frank Christensen,
Anders Nielsens Vej 21, Tapdrup.
Tlf. 61 65 52 33.
2. kirketjener Jonna Brask Christen
sen, Sønder Allé 25. Tlf. 86 63 79 78.
Sognemedhjælper Margit
Rossmeisl, Jens Birks Vej 19,
Rødkærsbro. Tlf. 86 65 90 04.
Træffes i kirken mandag mellem
11 og 12 – tlf. 86 62 69 40.
Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7.
Tlf. 86 62 02 68. Åbent man.-fre.
kl. 9-13, torsdag till. 15-17.
(Lørdag lukket).

www.vestervang-viborg.dk
PRÆSTERNES vagt
telefon om mandagen

70 22 03 03
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nyt fra menighedsrådet
Det mest skelsættende år i
Vestervangs Sogns historie!
Sådan kan man vist med
sindsro betegne 2008.
Sidste år ved denne tid så vi
frem mod et 2008 præget af byg
geri, lukning af kirken og guds
tjenester i de nye menighedslo
kaler. Byggeriet har sandelig
også fyldt meget. Den 9. novem
ber blev kirken og de nye loka
ler genindviet på behørig vis, og
i ugens løb fik mange mulighed
for at nyde den nye flotte kirke.
Men 2008 har ikke kun været
præget af byggeriet. Tværtimod
har året budt på langt flere foran
dringer, end vi på nogen måde
forestillede os for et års tid siden.
I juni måned annoncerede
Vibeke Houmøller, at det nu var
tiden for hende at prøve nye ud
fordringer, efter 13 gode og beri
gende år som sognepræst i
Vestervang. Selv om vi savner
Vibeke, kan vi også mærke, at
menighedslivet i Vestervang er
stærkt, og der er mange, der bæ
rer med på kirkens liv og fælles
skab. I menighedsrådet har efter
året desuden budt på den spæn
dende opgave at finde den bedste
kandidat til den ledige præstestil
ling. Det er en stor glæde at
kunne byde Else Kruse Schleef
og hendes familie velkommen til
Vestervang Sogn. Vi glæder os
rigtig meget til samarbejdet!
Med til at markere, at dette år
har været skelsættende, var des
værre også den sørgelige medde
lelse om Frede Haubros pludse
lige død i august 2008. Han var
kirkens første, mangeårige
sognepræst og har gjort en utro
lig stor indsats for at etablere et
stærkt kirkeliv i Vestervang.
Her i november måned har vi
haft menighedsrådvalg. Selve det

forhold, at der blev afholdt et
valg med stemmesedler, valg
urner m.v. er et synligt tegn på
en levende og aktiv kirke. For
mange var det fuldstændig utæn
keligt, at menighedsrådet ikke
skulle vælges ved et egentligt af
stemningsvalg. 6 af de tidligere
medlemmer havde længe før val
get bebudet, at de ikke ønskede
at stille op igen. Det drejer sig
om Niels Lautrup, Flemming
Nüchel, Knud Doktor og Jørgen
Sørensen, der alle har siddet i
menighedsrådet i hele eller stør
stedelen af sognets historie, samt
Rigmor Bjerg og Willem van der
Schaft, der trådte ind i menig
hedsrådet i sidste valgperiode.
Alle har i deres kortere eller
længere tid i menighedsrådet
gjort et stort og vigtigt arbejde
for kirken, og der skal lyde en
rigtig stor tak for indsatsen!
Selv om det således har været
et omskiftelsernes år i Vestervang
Kirke, synes jeg nu også, at vi
med sindsro kan se fremad. Man
kan ikke andet end at glæde sig
til samarbejdet med både vores
nye præst, med et nyt menig
hedsråd og med alle de mange,
der kommer i Vestervang Kirke.
En mængde nye spændende op
gaver ligger foran os, så vi fuldt
ud kan drage nytte af vores nye
flotte kirke.
Snart går vi jul og nytår i
møde. Den højtid, hvor Gud lod
sin egen søn føde på jorden, så
menneskene kunne erfare, at
Gud er kærlighedens, tilgivel
sens, fællesskabets og håbets
Gud. Lad os få ro i sindet til at
nyde denne højtid og ønske hin
anden en glædelig jul og et godt
nytår.
På menighedsrådets vegne
Hanne Dalgaard

Efter Vibeke Houmøllers udnævnelse til nyt embede ved Lukas kirken i
Århus, fik menighedsrådet travlt med at læse ansøgninger til det ledige
embede ved Vestervang Kirke. Ved et møde med biskop Karsten Nissen
og domprovst Arndt Jessen Hansen blev der indkaldt til prøveprædikener
og samtaler, og ved et nyt møde i oktober indstillede menighedsrådet til
stiftet, at Else Kruse Schleef blev udpeget til embedet. Sidst i oktober
forelå så kirkeministeriets officielle udnævnelse.

Jørn Mathiasen

Alle vi i og omkring Vestervang Kirke glæder os og ser frem til samarbej
det med Else Kruse Schleef, som har sendt følgende:

Ny sognepræst i Vestervang
Det nye kirkeår er i år for mig noget ganske
særligt. Jeg skal nemlig 1. søndag i advent
indsættes som sognepræst i Vestervang Sogn.
Hele familiens tilværelse slog en kolbøtte,
da menighedsrådsformand Niels Lautrup rin
gede og overbragte den glædelige nyhed. En
drøm fik pludselig krop. Nu skulle vi tænke i
afsked og flyttekasser og konkret forstille os
en ny hverdag i Vestervang.
Jeg hedder Else Kruse Schleef, er 37 år og
gift med Martin Schleef. Vi har tre børn på
10, 8 og 2 år og har de sidste 6 år boet i Vroue
Præstegård – 25 km vest for Viborg. Her har
jeg siden 2002 været sognepræst i Vroue, Sdr.
Resen og Iglsø kirker og sygehuspræst på
Skive Sygehus.
Det har været 6 gode og lærerige år, hvor
jeg som nyordineret præst har mødt stor vel
vilje og tillid fra alle, der skulle bruge en
præst. Der har jeg lært, at „præst“ er den
bedste stillingsbetegnelse, man kan ønske sig.
Arbejdet er alsidigt og udfordrende. Bud
skabet er det bedste, der findes, og det bliver
aldrig kedeligt at skulle forkynde det ind i

nye sammenhænge og ti
der. Som præst får man
lov til at møde menne
sker i alle aldre og livssi
tuationer, og det gælder
om at være lydhør og
fordomsfri.
I min fritid er jeg sam
men med min familie, løber med vores hund,
læser, hører musik eller bliver blæst igennem
ved Vesterhavet.
Jeg glæder mig til at lære Vestervang Sogn
og menneskene der at kende. Jeg glæder mig
til samarbejdet med de andre ansatte, menig
hedsrådet og de mange frivillige i Vestervang
Kirke. Jeg glæder mig til samarbejde med
skoler, institutioner og foreningsliv – kort
sagt jeg glæder mig til hverdage, til søndage
og til højtider.
På gensyn.
Else Kruse Schleef
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Det bedste ved julen er ...
I juniorkonfirmandundervisningen er der virkelig mulighed for som voksen at opleve stjer
nestunder i samtalen med børnene. Mange gode spørgsmål stilles, og en gang imellem giver
børnene selv enkle og soleklare forklaringer på livets store spørgsmål.
Mens der blev tegnet juletegninger på livet løs, kom vi selvfølgelig ind på alt det, der har
med jul at gøre. Der er mange gode ting at sige om julen: Man får gaver, de voksne er også
med, man spiser god mad sammen, man har dejlige feriedage, alle skal danse om juletræ. Så
pludselig en ny vinkel: Men måske er det allerbedste, at man ved helt bestemt, at det kun er jul
én gang om året. Derfor må man huske at nyde den lige nu – inden den er slut. Hvis det er jul
altid, ved man til sidst ikke, hvad man mere kan ønske sig!
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Det nye menighedsråd
ved Vestervang Kirke

Michael Hansen

Jørn Mathiasen

Jette Ejlersen

Hanne Dalgaard

Leif Rasmussen

Jannie Mølgaard

Mette Christensen

Erik Justesen

Tove R. Jensen

Klaus F. Mærkedahl

Følgende blev
suppleanter:

Ilse Kjeldsen

Conni K. Hansen
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Tak for sangen, Niels!

Tid til at arbejde – tid til at feste

Med begyndelsen på et nyt kirkeår slutter en æra
for Vestervang Kirke. Når menighedsrådet 1. søn
dag i advent tager hul på en ny fireårig periode,
bliver det nemlig uden Niels Lautrup.
På mange måder kunne man godt kalde Niels
for Mr. Vestervang. For han har om nogen været
med til at præge Vestervang Kirkes liv fra den før
ste spæde begyndelse. Som medlem af menigheds
rådet gennem alle de 39 år, sognet har eksisteret,
og som formand gennem næsten 30 år har han haft
en uvurderlig betydning for Vestervang Kirke.
Jeg husker mit første møde med Niels. Lars og
jeg var på besøg i Vestervang Kirke i forbindelse
med, at jeg søgte embedet som sognepræst efter
Frede Haubro. Niels viste os rundt og fortalte med
begejstring om kirken og sognet og om sin store
drøm: at gøre Vestervang Kirke til et værested for
alle mulige forskellige mennesker – et sted, der
kunne rumme bredden i sognet – et sted, hvor man
kunne gå til gudstjeneste, men også hvor man
kunne droppe ind til en snak eller en kop kaffe eller
en stund med en bog eller avis i hånden. Hans be
gejstring var smittende, og man kunne ikke andet
end at tænke: ja, her vil jeg gerne være.
Og det har måske mere end noget andet været
hans største fortjeneste: at han har videregivet en
glæde ved og en lyst til at være en del af Vester
vang Sogn. Den åbenhed, den rummelighed, den
positive ånd og den sammenhængskraft, som ken
detegner Vestervang, har Niels en stor del af æren
for. Hos ham er man altid blevet mødt med et smil
og en varme og ikke mindst med en sang. Sangen
har altid ligget forrest på hans læber og dybest i
hans hjerte. Ingen kan som Niels synge og få an
dre til at synge med. I en bus på en udflugt – på en
parkeringsplads ved solnedgang – til et menig
hedsrådsmøde – ved en fest – med en blomsterpige
under armene – altid har Niels været garant for en
god sang. Og sangen har skabt og båret mangt et
fællesskab i Vestervang.
Så tak for sangen, Niels! Og tak for din enorme
arbejdsindsats, din begejstring og dit engagement
gennem disse mange år, som vi helt konkret ser
udmyntet i den drøm, der nu er blevet til virkelig
hed i den nye kirke. Vestervang Kirke havde været
noget helt andet uden dig!
Vibeke Houmøller

De ord kan danne ramme
om de 4 måneder, jeg har
været konstitueret sogne
præst i Vestervang sogn. Det
har nemlig været både ar
bejde OG fest! Det har væ
ret en tid, hvor meget „stod
på den anden ende“ i Ve
stervang med renovering og
genindvielse af kirken, me
nighedsrådsvalg og ansæt
telse af ny sognepræst. Det
har været spændende at følge hele denne proces,
som ind imellem har virket ret så kaotisk.
Midt i alt dette har det mere almindelige ar
bejde ved kirken fungeret. Jeg har været meget im
poneret over, så godt tingene har fungeret midt i
kaos! Det har været en udfordrende og spændende
proces, at kirken var lukket, og der blev holdt
gudstjeneste i kirkesalen/mødesalen. Det har fun
geret på en fin måde – og der har både været bryl
lup og dåb i kirkesalen!
Som noget specielt har der ved Vestervang væ
ret mulighed for at have 2 forskellige forløb med
konfirmandundervisning – dels den mere traditio
nelle med 2 timer om ugen for konfirmander fra
Vestre skole – dels et koncentreret forløb med un
dervisningstimer i en hel uge for konfirmanderne
fra Vestervang skole. Pensum er det samme, men
formen er meget forskellig. Det er utrolig flot, at
morgensang i kirkesalen indgår som en fast del af
konfirmandtimerne, og at en del af „søndags-me
nigheden“ deltager – en ordning, som jeg fornem
mer, at alle parter sætter pris på!
Fester har der været mange af! Vestervang
Klubben fejrede sit 40 års jubilæum med fint pro
gram! – Så kommer genindvielse af kirken med
festgudstjeneste – og det efterfølgende festugeprogram. Kort herefter er der basar og indsættelse
af ny sognepræst. Det har været godt og givende
at være med i alle disse sammenhænge – specielt
har det været flot at opleve, at så mange er invol
veret i forskellige opgaver.
Som konstitueret sognepræst midt i alt dette
har jeg glædet mig over den imødekommenhed og
tillid, I har vist mig. Det har været godt at være
sammen med jer både i arbejde og fest!
Mit vikariat slutter nu ved udgangen af novem
ber måned. Det har været 4 meget gode og inspi
rerende måneder! For mit vedkommende venter
nye vikariater i det nye år, og jeg vil tænke tilbage
på tiden i Vestervang med glæde og tak.
Samtidig ønsker jeg alt godt for alle her i
Vestervang!
Tak og farvel!
Betty From Jensen
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40 år er ikke lang tid i en kirkes historie, og dog
kan de sidste 40 år fortælle utrolig meget, når man
ser tilbage på det, der lokalt bliver til Vestervang
Kirkes og Sogns historie.
Der er tidligere skrevet om optakten til sognets
etablering, blandt andet i 25 års jubilæumsskriftet.
Dog er det tankevækkende, at Vestervang Kirke
blev den første kirke i Viborg, der blev bygget ef
ter Reformationen.
For dem, der var med ved starten på disse 40 år,
vil de seneste 4-5 år vække stærke minder. Histo
rien gentager sig.
Det ville være utopi, hvis nogle beboere den
gang ville have udtrykt: „Vent bare og se, tiden vil
også påvirke Vestervang Kirke, der vil ske store
omvæltninger ved årtusindskiftet.“
Ja, bygningsmæssigt; men kirken er den samme,
– heldigvis!
Det er førhen blevet sagt, at kirken var nedslidt
– rent bygningsmæssigt. Derfor var en gennemgri
bende renovering påkrævet, – da besøgstallet så
samtidig flere gange sprængte rammerne, medførte
dette en udvidelse. Hele den renovering og udvi
delse havde ikke været mulig, hvis ikke de bevil
gende myndigheder havde set så positivt på pro
jektet.
Derfor en stor tak.
I dagens Danmark er det ikke kirkebyggeri, der
står øverst på dagsordenen.
Vestervang Kirke har gennem årene været be
gunstiget af en fast medarbejderstab, det gælder
især præster og funktionærer ved kirken, men
også og ikke mindst af den store flok af frivillige,
der ved utallige lejligheder bakker op om kirkens
aktiviteter og yder et værdifuldt arbejde.
Årstallene 1970 og 2008 vil til sene tider vidne
om en epoke i kirkelivet i Viborg by med speciel
adresse til Vestervang Sogn.
De skiftende, folkevalgte menighedsråd i
Vestervang Sogn gennem 40 år vil i ydmyghed sige
tak for tilliden fra alle sider til at løse opgaven.
Fortsat ønskes „God vind i sejlene!“
Niels Lautrup

Det var med stor sorg,
vi fik meddelelsen om
Frede Haubros død.
Det gjorde især stort
indtryk, fordi vi netop
dagen før havde snak
ket med ham i Vester
vang Kirke.
Det blev jo Vestervang
Sogn, der kom til at
nyde godt af Haubros
mangfoldige initiativer som sognepræst gennem
mere end 25 år.
Såvel optakten som udformningen af det image,
der blev kendetegnet for Vestervang Sogn, blev
produktet af hans tankegang, der på mange måder
var baseret på at gøre kirken og kirkelivet så jord
nært, at alle blev engagerede.
Det var ikke blot ved gudstjenesterne, men også
i alle de forskellige tiltag i hverdagsarrangementer,
at menigheden viste stort engagement.
Haubro var inspiratoren – også blandt sine kol
leger i Viborgs sogne. Det udmyntede sig blandt
andet i kirkehøjskole, søndagstræf og ikke mindst
blev det også Haubros fortjeneste at etablere mini
konfirmandbegrebet i hele Viborg – for øvrigt den
første by med flere sogne, der startede denne un
dervisning samtidig.
I Vestervang fik Haubro knyttet stærke bånd til
samarbejdet mellem kirke og skole. Det snævre
samarbejde med medarbejdere og menighedsråd
var og blev mønsterværdigt ligesom de mange fri
villige, der efterhånden talte mere end hundrede,
gav et markant præg. Det vil ikke være muligt at
nævne de mange tiltag, ja undertiden eksperimen
ter med kirkeligt eller kulturelt islæt, som Haubro
tilførte sognet. Det blev alt sammen til gensidig
glæde.
Der vil til sene tider være stor respekt og tak
nemmelighed for alt det, Haubro tilførte menighe
den blandt andet ved at være Vestervang Kirkes
første sognepræst.
En dybfyldt tak og et æret være Frede Haubros
minde.
Niels Lautrup

7

julens arrangementer
Viborg Natkirke
Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første
fredag i hver måned fra kl. 19.30 – 23.00
5. december med bl.a. Nanna Jørgensen med
sang • 2. januar med bl.a. Søren Bo Addemos på
elguitar • 6. februar med bl.a. De Himmelblå
med korsang
Sådan kan du bruge Natkirken: • du kan komme
når som helst i løbet af aftenen og blive så længe,
du vil. • du kan deltage i de faste programpunkter
eller lade være. • du kan tænde et lys, skrive en
bøn, finde stilhed til eftertanke … • du kan drikke
en kop kaffe og få en snak med en frivillig eller en
præst.
Se mere på www.viborgnatkirke.dk

Syng julen ind
19., 21. og 23. december kl. 19.00
Som optakt til julen for hele familien synger
Vestervang Kirkes pigekor med organist Jørgen
Ehlers nogle af julens dejlige salmer vekslende
med fællessang. Programmet varer ca. en halv time
hver af de tre aftener.

Nytårsaftensgudstjeneste
Julens poesi i ord og toner
Onsdag d. 10. december 2008 kl. 19.30
En julekoncert, hvor julesalmer veksler med julens
tekster. Viborg Musikskoles kor v. dirigent Ole
Gad synger, og teksterne vil blive læst af forskel
lige mennesker fra sognet.

lucia-gudstjeneste
3. søndag i advent d. 14. december kl. 10 er der
familiegudstjeneste, hvor børnekoret går Luciaoptog og synger et par salmer.

Det er blevet en rigtig dejlig tradition at holde
gudstjeneste om eftermiddagen den sidste dag i
året, lige inden nytårsfestlighederne går i gang.
For en god fest begynder i kirken. Det gør den
ved barnedåb, konfirmation og vielse – det gør
den juleaften – og det gør den nu også nytårsaften.
Derfor indbyder vi til nytårsaftensgudstjeneste d. 31. december kl. 15.00.
Det bliver en anderledes gudstjeneste, hvor vi
gennem musik, ord og stilhed vil betragte året der
gik, året der er på vej, og livet midt imellem.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, så man kan nå
frem til festen inden dronningens nytårstale.

Juleafslutninger i kirken

Ingen gudstjeneste nytårsdag

Ind under jul er der forskellige juleafslutninger for
sognets børn.
Fredag d. 19. december kl. 9.30: For dagpleje
mødre med børn og for hjemmegående forældre
med børn. Tilmelding til kirkekontoret senest den
8. december.
Mandag den 22. december kl.
8.45 og 10.00: For Vestervang
Skole
Mandag den 22. december kl.
11.00: For børneinstitutionerne i
sognet.

Da vi holder nytårsgudstjeneste d. 31. dec., bliver
der ingen gudstjeneste nytårsdag.
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Helligtrekongers gudstjeneste
Vi afslutter julens højtid med en aftengudstjeneste
Helligtrekongers aften mandag den 5. januar
2009 kl. 19.30. Juletræerne tændes for sidste gang,
og vi ser dem brænde ud, vi går på en kort pil
grimsvandring under stjernehimlen, og koret De
Himmelblå synger for os.

børnenes hjørne

aktiviteter

Fastelavnsgudstjeneste

Vestervang Klub

Lørdag den 21. februar kl. 15.00 er der fastelavns
gudstjeneste. Alle børn i hele sognet indbydes til at
deltage – meget gerne klædt ud. Efter gudstjenesten
er der fastelavnsboller til alle, og FDF arrangerer
tøndeslagning udenfor i kirkens gårdhave.

Kom og syng med!
Tilbud til dagplejemødre, forældre på orlov, bed
steforældre og andre, der har lyst til at være med
til at synge og lege sammen med børnene.
Vi synger nye og kendte sange, leger og spiller
på rytmeinstrumenter.
Det foregår følgende onsdage fra 9.30-ca. 10.15:
4. feb., 18. feb., 4. marts, 18. marts, 15. april og 29.
april. Man må gerne nyde sin madpakke i kirkens
lokaler bagefter. Vi glæder os til at se jer!

fdf viborg vestervang
Kredsleder:
Pia Strange, Safranvej 7, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 02 89 / 60 13 03 89
E-mail: p.strange@kabelmail.dk /
strange@FDF.dk
Mads Staun, Gl. Skivevej 48, 1. th.,
8800 Viborg. Tlf. 28 74 44 14
E-mail: mads.staun@tdcadsl.dk
Onsdag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens ungdoms
lokaler i kælderen.
Efterårets juniorkonfirmander
21 børn fra Vestre Skoles 3. klasser og 3.x på
Vestervang Skole har gået til juniorkonfirmand
undervisning i Vestervang Kirke.

Et tilbud om hyggeligt samvær i kirkens lokaler
for efterlønnere og pensionister.
OP UNDER JUL - Lucia ved kirkens børnekor
Torsdag d. 11. december kl. 14.30
Sognemedhjælper Margit Rossmeisl, Vestervang
At begynde på en frisk
Torsdag d. 8. januar kl. 14.30
Sognepræst Vibeke Houmøller, Århus
På rejse til kongeriget Bhutan
Torsdag d. 22. januar kl. 14.30
Sognepræst Henriette Korsgaard, Viborg
Det danske sprog
Torsdag d. 5. februar kl. 14.30
Talelærer Emil Østergaard, Bruunshåb
På tur til Lofoten
Torsdag d. 19. februar kl. 14.30
Pastor Erik Dolmer, Hald Ege

Kirkehøjskole
Tirsdag d. 3. februar kl. 14.00
En gammel folkekirke i en ny tid
v/ biskop Karsten Nissen
Kirkerne i Europa og Nordamerika har sendt tu
sindvis af missionærer til Afrika, Asien og Latin
amerika. Missionsarbejdet bar frugt; i dag bor der
flere kristne syd for Ækvator end nord for. Men
hvordan er forholdet i dag imellem kirke og sam
fund i Europa og Nordamerika? Syntesen imellem
kirke og samfund er ved at smuldre, og de euro
pæiske lande er præget af sekularisering og plu
ralisme. Indvandringen har medført, at de øvrige
store verdensreligioner er rykket tæt på os, og der
opstår nye former for åndelighed og religion sam
tidig med at den ateistiske bevægelse gør sig gæl
dende på en ny og offensiv måde. Karsten Nissen
vil ud fra sin bog „En gammel folkekirke i en ny
tid“ skildre denne udvikling og dens konsekvenser
for folkekirkens menigheder.
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aktiviteter
Tirsdag d. 17. februar Kl. 14.00
Abraham og Isak – og hvad så?
v/ tidl. sognepræst Jakob Bjerg
Var det Gud, der forlangte et offer – eller hvem?
Er det „vores“ Gud, der er tale om?
Hvad er meningen med at ofre? Offertanken er
fremmed i vor tid – eller hvad er den?

Mødeaftner
Tro til tiden
Onsdag d. 14. januar 2009 kl. 19.30
Tidl. sognepræst Thorkild Grosbøll, Taarbæk, har
været involveret i en medieomsust offentlig debat
om hans ikke-metafysiske kristne tro. Thorkild
Grosbøll fortæller om sin tro og sit billede på livet
og døden.
Koncert med Kåre Gade og trioen Gryr
Torsdag d. 22. januar 2009 kl. 19.30 i Sct.
Margrethegården
Kåre Gade har sat musik til
nogle af Lisbeth Smedegaard
Andersens nye salmer.
Koncerten rummer desuden
ældre nordiske salmer på
smukke folkemelodier. Kåre
Gade er pianist og komponist og radiovært på P1
programmet Folk og Kirke. Trioen Gryr består af
sanger, violinist og guitarist. Arrangementet er fæl
les for alle sognene i Viborg.
Filmcafé: Karlas Kabale
Onsdag d. 18. februar 2009 kl. 19.00
(bemærk tidspunktet)
I filmcafeen viser vi „Karlas Kabale“. Filmen
modtog i 2008 den kirkelige Gabriel-pris, som
gives til en film, der signalerer kristne værdier
men også har en social og menneskelig dimen
sion. „Karlas kabale“ fortæller Karlas drøm
om, hvordan det gode familieliv kan udspille
sig, hvis de voksne udviser lidt mere omtanke.
Efter at have set filmen debatterer vi den over
et glas vin og en bid ost til en pris af 25 kr.
Tilmelding til kirkekontoret er nødvendig se
nest dagen før.
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Ann-Mette Elten i Vestervang Kirke
Onsdag d. 25. februar 2009
kl. 19.30
Anne-Mette Elten har altid
holdt meget af salmerne, så
meget at hun nu også har
lyst til at vise os, hvordan
man også kan fremføre dem.
For er sangene tidløse, må
man også have lov til at
forny den måde, de bliver fremført på. Vi glæder
os til at præsentere Ann-Mette også kendt fra or
kestret „På slaget 12“.
Billetpris kr. 150,Billetsalget starter d. 2. januar og billetter kan fra
kl. 9-16 bestilles på tlf. 20 31 30 63 eller
afhentes på kirkekontoret mellem kl. 9 og 13.
Kirkefrokost
Der er kirkefrokost efter gudstjenesten:
4. januar, 1. februar, 1. marts, 5. april.
Det koster 25 kr. ekskl. drikkevarer. Der kræves
ingen tilmelding.
Kunstgave
Med stor glæde
og taknemmelig
hed modtager
udsmykningsud
valget her en
check på 15.000
kr., overrakt af
formand for
FDF Samvirke, Flemming Nørregaard og Jørn
Mathiasen.
Det er ikke første gang, FDF Samvirke betæn
ker Vestervang Kirke med gaver. Det smukke ke
ramiske kors af Gudrun Meedom Bæch er fra
samme giver.
Vi glæder os til at købe god kunst for summen,
og vil altid tænke på, at netop det er en gave fra
FDF Samvirke.
På vegne af udsmykningsudvalget
Rigmor Bjerg

Aktiviteter
EN KIRKEDAG I VESTERVANG
Lørdag d. 31. januar 2009 kl. 9.30 – 15.00
Morgensang og formiddagskaffe
Kan vi elske Ku Klux Klan? Jacob Holdt, der er kendt fra „Amerikanske
Billeder“, holder foredrag om fjendebilleder og integration.
Frokost
Det meningsfulde liv. Mange af os lever ud fra et ideal om konstant at udvikle
os. Derfor bestræber vi os på at få optimalt udbytte af arbejdslivet, kirkelivet,
familielivet osv. Hvor fører det hen? Sognepræst Birgitte Gråkjær Hjort har
skrevet Ph.d. om det meningsfulde liv.
Det koster 100 kr. at deltage inkl. bespisning.
Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag d. 29. januar 2009.
Alle er velkomne!

Folkekirkens nødhjælps årlige sogneindsamling
Den 1. marts 2009 er vi igen her i vores sogn med til den årlige indsam
ling for Folkekirkens Nødhjælp. Det sker i en tid, hvor verdens fattigste
presses hårdt af stigende fødevarepriser. Bekæmpelse af sult har været en
kernesag for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor har sogne
indsamling 2009 fokus på sult.
Vi håber, at vi også i år kan komme rundt til
alle husstande i Vestervang sogn. Har DU
lyst til at bruge et par timer denne søndag
eftermiddag, kan du
tilmelde dig til kirke
kontoret tlf. 86 62 69 40
og gerne senest den
26. februar 2009.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 15. januar 2009
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gudstjenesteliste
Søndag d. 7. decmber kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. sø. i advent – prædiketekst: Luk. 21, 25-36
Indsamling: Julehjælp i sognet. Gudstjenestesamtale
Søndag d. 14. december kl. 10.00: Luciagudstjeneste v. Marianne Telling
3. sø. i advent – prædiketekst: Matt. 11, 2-10
Indsamling: Julehjælp i sognet
Der bruges alkoholfri vin til nadveren
(Se inde i bladet s. 8)
Søndag d. 21. december kl. 10.00: Else Kruse Schleef
4. sø. i advent. – prædiketekst: Johs. 1, 19-28
Indsamling: Julehjælp i sognet
Onsdag d. 24. december kl. 13.30: Marianne Telling
Kl. 14.45 og 16.00: Else Kruse Schleef
Juleaften
Indsamling: Børnesagens Fællesråd
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Torsdag d. 25. december kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Juledag – prædiketekst: Luk. 2, 1-14
Indsamling: Børnesagens Fællesråd
Fredag d. 26. december kl. 10.00: Marianne Telling
2. juledag – prædiketekst: Matt. 23, 34-39
Søndag d. 28. december kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Julesøndag – prædiketekst: Luk. 2, 25-40
Onsdag d. 31. december kl. 15.00: Nytårsaftensgudstjeneste
(Se inde i bladet s. 8)
Torsdag d. 1. januar: Nytårsdag: Ingen gudstjeneste
Søndag d. 4. januar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Helligtrekongers søndag – prædiketekst: Matt. 2, 1-12
Indsamling: Det Danske Bibelselskab
Kirkefrokost

Glædelig jul
og godt
nytår

Mandag d. 5. januar kl. 19.30: Helligtrekongersaftensgudstjeneste
(Se inde i bladet s. 8)
Søndag d. 11. januar kl. 10.00: Marianne Telling
1. sø.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Luk. 2, 41-52
Indsamling: Missionen blandt hjemløse. Gudstjenestesamtale
Søndag d. 18. januar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. sø.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Johs. 2, 1-11
Indsamling: Mellemkirkeligt arbejde
Søndag d. 25. januar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
3. sø.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Matt. 8, 1-13
Søndag d. 1. februar kl. 10.00: Marianne Telling
Sidste sø.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Matt. 17, 1-9
Indsamling: Dansk Sømandskirke
Kirkefrokost
Søndag d. 8. februar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Septuagesima – prædiketekst: Matt. 20, 1-16
Gudstjenestesamtale
Søndag d. 15. februar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Seksagesima – prædiketekst: Mark. 4, 1-20
Lørdag d. 21. februar kl. 15.00: Fastelavnsgudstjeneste
(Se inde i bladet s. 9)
Søndag d. 22. februar kl. 10.00: Marianne Telling
Fastelavn – prædiketekst: Matt. 3, 13-17
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler
Søndag d. 1. marts kl. 10.00: Else Kruse Schleef
1. sø. i fasten – prædiketekst: Matt. 4, 1-11
Kirkefrokost
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Kirkebil: Alle ældre eller gangbe
sværede kan gratis befordres til
gudstjenester og andre arrange
menter. Ring i forvejen til kirke
kontoret 86 62 69 40, og aftal
nærmere, eller direkte til Taxa.
Hørehæmmede: Der er i kirken og
mødelokaler installeret tele
slynge.
Svagtseende: Salmebøger m. stor
tekst står på salmebogsreolen.
Teksthæfter: Indeholder de tekster,
der læses v. gudstj. og må lånes.
Til børnene: Ved indgangen til kir
ken står en vogn med billedbø
ger, som må lånes. – Der er de
fleste søn- og helligdage „Kirke
for dig“ (børnepasning under
prædikenen).
Indsamlinger: Kirken har 3 faste
indsamlingsbøsser til: Ydre Mis
sion – Folkekirkens Nødhjælp
og Menighedsplejen. Ved særlige
indsamlinger sættes der en spe
ciel indsamlingsbøsse frem.
Kirkekaffe: Der serveres „kirke
kaffe“ efter kirkens gudstjeneste
– undtagen v. gudstjeneste ml. jul
og nytår og konfirmation.

