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nyt fra menighedsrådet

Et nyt menighedsråd er
i gang ...
I december 2008 havde menig
hedsrådet sit konstituerende
møde, men det er først her i det
nye år, at menighedsrådet for
alvor er trukket i arbejdstøjet.
Det nye menighedsråd består
af 5 nye medlemmer og 5
medlemmer, der også sad i
det tidligere menighedsråd.
Posterne som formand,
kasserer og kontaktperson til
medarbejderne er besat af nye
personer, og samtidig er vores
nye præst også ved at finde sig
godt til rette. I menighedsrådet
er der på mange måder tale
om et generationsskifte og det
vil naturligvis mærkes, at nye
personer bemander centrale
poster. Og dog tror jeg ikke, at
forandringerne bliver så store,
for alle i det nye menighedsråd
vil gerne videreføre den gode
tradition i Vestervang for dialog
og samarbejde.
Udvalgene
Som noget af det første har
menighedsrådet udpeget
medlemmer til diverse udvalg.
Lige så vigtigt er det dog, at også
andre frivillige fra menigheden
har lyst til at arbejde i diverse
udvalg. Dermed er mange flere
med til at bære og præge det
liv og de aktiviteter, der er i og
omkring Vestervang Kirke.
I forårets løb vil menighedsrådet
blive grundigt introduceret til de
enkelte medarbejdere og deres
arbejdsopgaver og til de opgaver, der i øvrigt er pålagt et
menighedsråd. Jeg tror, der er
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tale om et menigedsråd, hvor vi
kan få nogle meget interessante
drøftelser af væsentlige forhold
omkring kirken. Netop nu, hvor
byggeriet er ved at være helt
afsluttet, er der tid til at tage
sådanne mere indholdsmæssige
drøftelser op igen.
Et godt menighedsråd har i høj
grad brug for gode ideer og
kommentarer fra menigheden.
Har du noget, du mener,
menighedsrådet bør drøfte, er du
meget velkommen til at kontakte
et af medlemmerne herom.
Og snart bliver det forår
Forår og påske nærmer sig ...
Snart står påsken for døren,
og inde i bladet kan du læse
om de forskellige former for
gudstjenester, der afholdes i
Vestervang i den anledning.
Påsken er en af kirkens største
og vigtigste højtider og
markerer Jesu død på korset,
og ikke mindst Jesu opstandelse
påskemorgen. Alt sammen
hændelser, der minder os om,
at livet sejrer over døden, og
lyset over mørket. En oplevelse,
vi også genfinder i naturen,
hvor vinterens kulde og mørke
uvægerligt må vige for forårets
lys og varme.
På menighedsrådets vegne
Hanne Dalgaard

Livvagterne og livvagten
Søndag aften ruller DRs nye dramaserie: „Liv
vagterne“ over skærmen. Telefoner slukkes, alle vi,
der ikke kan stå for den slags, sætter os til rette og
nyder den verden af idealer, spænding og levende
mennesker som vi opsluges af i den time serien
varer.
Suset fra en bombe eller et missil fylder stuen, en
bombe, der var tiltænkt den danske forsvarsmini
ster, dræber på stedet den unge opofrende livvagt,
der kaster sig i døden.
Allerede i første afsnit blev fronterne trukket op,
det her handler om liv og død, om mennesker, der
er villige til som profession at sætte livet til for
andre i demokratiets og ytringsfrihedens navn.
At en ung livvagt dræbes, idet han redder forsvars
ministerens liv, sætter tankerne i gang hos hoved
personerne Jonas, Yasmina og Rasmus, der alle er
blevet optaget på PETs uddannelse af livvagter.
Vi følger dem og deres overvejelser gennem ud
dannelsen og er med på deres første vigtige opga
ver. Vi danner os et indtryk af deres foresatte og
nogle af os kan sidde klar med en pude, når spæn
dingen stiger til det utålelige. Serien er blevet be
skyldt for at være politisk korrekt. Sagerne er aktu
elle, de handler om idealisme, der perverterer og
udvikler sig til terrorisme. Om de store forskelle,
der er, selv i vores lille samfund, og om hvordan vi
på en ordentlig måde kan leve med de forskelle,
værnet af et mindste mål af fællesidealer.
Livvagterne får heltestatus! Unge smukke men
nesker, der ikke er bange for det ansvar, det er at
beskytte andre og om nødvendigt er de parat til at
dø i den gode sags tjeneste.
Og her er vi fremme ved et af de helt centrale
temaer i kristendommen, at Jesus langfredag gik i
døden for vores skyld. Han var ikke ansat af noget
statslig apparat og fik ikke stillet moderne teknik
og gode biler til rådighed. Nok var han populær og
havde blandt sine tilhørere heltestatus takket være
sin udstråling og sine taler, men da det blev alvor og
spændingen steg, gemte fanskaren sig bag frygtens
pude. Jesus blev alene og forladt, der var intet bag
land i form af hverken kontrolvogn eller indsats
styrker med sikkerhedsudstyr på spring for at gribe
ind.

Korsfæstelse var den
gang en almindelig henret
telsesform; en meget smer
tefuld måde at dø på, da
forbryderen langsomt blev
kvalt. Jesus var ikke alene
om at dø på den måde. Og
sandsynligvis var der også andre, som på den tid
blev uskyldig dømt. Men det bemærkelsesværdige
er, at han ikke kæmpede imod. Alt kunne de tvinge
ham til, bare ikke til at holde op med at elske, og
den kærlighed drev ham i døden. Hans kærlighed
var intakt, uanset hvad han blev udsat for. Ja han
havde endda overskud til at bede Gud tilgive sine
bødler. Hvilket hverken var eller er en del af nogen
livvagts professionalisme.
Det er altså ikke kun de luksuriøse omgivelser
og den historiske scene, der adskiller Jesus fra nuti
dens livvagter. Hans medmenneskelighed var så
altoverskyggende, at den kun kunne være fra Gud.
„Denne mand var i sandhed Guds søn“ – udbrød
en romersk soldat, efter Jesus var død.
At en kærlighed så gennemført var kommet til
verden, fødte et stort håb. Og det håb gav Gud ny
næring, da han påskemorgen lod Jesus stå op af
graven. Den døde blev levende, talte med vennerne
og gjorde klart, at håbet og glæden er de stærkeste
og at de aldrig hører op. Altid er Gud nærværende
med lys, håb og nye muligheder, i døden og i livet,
både når vi er tindrende glade og når mørket mel
der sin ankomst.
Jesus blev vores livvagt, derfor fejrer vi påske.
Han står fortsat vagt over vores liv med en kærlig
hed og tilgivelse af en anden verden.
Hvadenten vi så kan identificerer os med heltene
Yasmine, Jonas eller Rasmus, eller måske med che
fen, kaffedamen, lille Kurt eller store Kurt, så er vi
sat fri til at være livvagter for hinanden.
Tag det sorte kors fra graven!
Plant en lilje, hvor det stod!
Ved hvert skridt i dødninghaven
Blomster spirer for vor fod.
DDS, nr. 241.
Else Kruse Schleef
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De nye menighedsrådsmedlemmer
Ved menighedsrådsvalget den 11. november 2009 blev der valgt 10
medlemmer til menighedsrådet i Vestervang Sogn. Menighedsrådet har
siden konstitueret sig.
5 af menighedsrådsmedlemmerne er nye og giver her på siderne en
præsentation af sig selv.
Først lige lidt om mig selv.
Jeg hedder Michael Hansen,
bor på Merianvej 7 i Viborg
(Vestbyen). Her har jeg boet
sammen med Lilly siden
1970, vi fik i øvrigt vores søn
Lars døbt i Vestervang Kirke
i oktober 1970, kort før ind
Michael Hansen
vielsen af Kirken.
Jeg har siden den 1 no
vember 1964 drevet byggevirksomhed i Viborg.
Jeg har bl.a. igennem mange år haft lejlighed til
at udføre mange opgaver for Vestervang Kirke,
såvel i præstebolig som kirke og tilstødende lokaler.
Jeg har en del år også haft lejlighed til at deltage
som byggesagkyndig ved det årlige eftersyn af kir
kens bygninger samt præstebolig.
Firmaet solgte jeg så den 1. juni 2008 til en af
mine medarbejdere som ved samme lejlighed havde
25 års jubilæum i firmaet.
Det blev til i alt 44 år i byggebranchen med Lilly
som fast medhjælper i alle årene, så nu glæder vi os
begge til pensionist tilværelsen.
Meget af tiden går for os begge med håndbold
som tilskuer. Jeg ser en del fodbold og spiller bad
minton. Endvidere bruger jeg en del tid som køk
kensælger i KITCHNVIBORG.DK
Ved efterfølgende læsning vil I så kunne se, at
der nu også skal bruges en del tid som formand for
Vestervang Sogns Menighedsråd.
Den 11 november 2008 var der jo som de fleste
nok godt er klar over valg til nye menighedsråd i
Danmark. Således også i Vestervang Sogn i Viborg.
Jeg var bl.a. en af dem der blev spurgt om jeg
ville stille mig til rådighed som evt. nyt medlem.
Efter nogen betænkningstid indvilgede jeg så i at
lade mig opstille, da jeg nu godt mente at kunne få
nødvendige timer til rådighed. Valget udviklede sig
således at der var mange der betænkte mig med et
X og det vil jeg naturligvis gerne benytte lejlighe
den til at takke for.
4

Til orientering blev der genvalgt 5 fra det tidli
gere menighedsråd. Der blev valgt 5 nye ind. En
god fordeling tror jeg på.
Det endte så med at jeg på grund af mine stem
metal blev påbudt at indkalde og lede det efterføl
gende menighedsrådsmøde.
Jeg brugte naturligvis alt min formåen til at over
tale en af de tidligere medlemmer til at overtage
formandsposten. Det lykkedes ikke.
Herefter gik turen til de nyvalgte medlemmer.
Det lykkedes så heller ikke.
Så det hele endte på det efterfølgende menig
hedsrådsmøde med at jeg blev valgt til formand.
Jeg takker for tilliden og glæder mig til jobbet.
Vi har i mellemtiden fået besat alle poster og di
verse udvalg med videre af dygtige og kompetente
personer, som jeg tror vil gøre en stor indsats for at
få kirken med alle dens funktioner til at fungere på
bedste måde.
Vi har i Vestervang Kirke et særdeles dygtigt og
effektivt personale til at varetage de daglige opga
ver, som deres job nu kræver.
Jeg vil også gerne minde om at der er et særdeles
stort frivilligt korps som gør et meget stort stykke
arbejde for at få det hele til at gå op i en højere enhed
og det skylder vi dem en stor tak for (et rigtigt godt
netværk, som vi skal værne og pleje godt).
Jeg vil endvidere også gerne benytte lejligheden
til at takke det gamle menighedsråd for en stor ind
sats igennem mange år. Det er fantastisk hvad de
har fået gennemført.
Jeg tænker ikke mindst på ombygninger, nybyg
ninger med videre for at få Vestervang Kirke med
tilstødende lokaler opdateret til det den er i dag.
Der bliver noget for os andre at leve op til.
Til slut vil jeg gerne udtrykke håbet om et godt
samarbejde med mine kollegaer i menighedsrådet,
kirkens personale, det frivillige korps, til glæde og
gavn for Vestervang Kirke og dermed Vestervang
Sogn.

I disse tider glæder jeg mig
til at komme i gang med ar
bejdet i menighedsrådet –
mener, det er et meningsfyldt
hverv og er taknemmelig for
at være blevet valgt.
Jeg opfatter folkekir
ken, som værende en af de
Klaus F. Mærkedahl
væsentligste kulturbærere i
det danske samfund. Det er
her traditionen og nutiden brydes. Lige nu synes
alle værdier at være i opbrud - både i Danmark og
den globale verden, hvorfor det er ekstra spæn
dende at være med i processen til at forny og ud
vikle kirken med skyldig hensyntagen til traditio
nerne.
Det tidligere menighedsråd og de ansatte ved
Vestervang Kirke har på fornemmeste vis båret den
kristne kultur frem. Jeg håber at kunne leve op til
det store krav om at forsætte med at skabe gode
rammer for et meningsfuldt menighedsliv for alle
folkekirkemedlemmer i Vestervang sogn.

Som nyvalgt medlem af me
nighedsrådet i Vestervang
sogn vil jeg sige tak til jer
som deltog i valget og en
særlig tak til dem der satte X
ved mig.
Leif Rasmussen

Hvem er jeg
Jeg hedder Leif Rasmussen
og jeg er 63 år. Jeg er gift med Kirsten og vi bor på
Æblevej. Vi har boet i den vestlige bydel det meste
af vores voksenliv, og har derfor været brugere af
Vestervang kirke i al den tid den har været der.

I mine unge år var jeg aktiv fodboldspiller i VFF,
desuden har jeg været fodboldtræner for en del
unge og voksne. Jeg har interesseret mig og deltaget
aktivt i idræt og kultur og har deltaget meget i po
litiske og offentlige møder/debatter .
Jeg har et godt kendskab til udviklingen i vest
byen og til livet i sognet.
Hvad er mine forventninger til arbejdet
i menighedsrådet
I Vestervang sogn er der en stor aktivitet i og om
kring kirken. Det skyldes helt sikkert ,at der i det
gamle menighedsråd har været stor aktivitet og
fremsyn og at der i sognet er mange frivillige bor
gere som tager del i arbejdet. Desuden er der i
Vestervang sogn et dygtigt personale som arbejder
godt sammen på tværs af de faglige områder.
Som nyt medlem af menighedsrådet bliver det en
stor opgave at sætte sig ind i alle de mange ting der
allerede foregår. At få sig orienteret om økonomi
og administration . Det er vigtigt at bygge videre på
det engagement der allerede er.
Det er min opfattelse, at vi har en folkekirke med
vægt på FOLKE. Derfor vil jeg arbejde for at
KIRKEN skal være åben for sognets beboere, og at
der fortsat skal være mange aktiviteter i og omkring
kirken. Aktiviteter som retter sig både mod de kir
kelige og mod de kulturelle aktiviteter. Kirken skal
være et tilbud i både sorg og glæde og den må gerne
engagere.
Forudsætningerne for at dette skal lykkes er at
der også fremover er et dygtigt og aktivt personale
og at de fysiske rammer omkring kirken er gode.
Derfor har det glædet mig, at jeg af rådet er ud
peget til at være KIRKEVÆRGE og KONTAKT
PERSON det næste år.
Det er mit håb at menighedsrådet i løbet af året
kan få en målsætningsdebat som rækker sig ud i
fremtiden og sikrer gode rammer for sognets bebo
ere.
Godt nytår.

Hvad har jeg beskæftiget mig med
Jeg har været AF-chef/regionschef i over 25 år. Der
har jeg haft ansvaret for en statslig institution med
over 100 medarbejdere. Desuden har jeg været med
til at tilrettelægge og gennemføre en beskæftigelses
politik i Viborg amt.
Jeg har opnået en del erfaring i ledelse, admini
stration og kommunikation som kan bruges i det
kommende arbejde i menighedsrådet.
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Som nyt medlem af menig
hedsrådet i Vestervang, er jeg
blevet bedt om, at skrive lidt
om mig selv.
Jeg hedder Mette Marie,
og er 31 år. Mange kender
mig fra kirken, da jeg har
sunget i pigekoret siden
Mette Marie Mølgaard
1988.
Christensen
1. juli 2007 blev jeg ansat
som fast standard sanger i Vestervang kirke, og det
er jeg glad for.
Jeg arbejder som pædagog i Mønsted børnehave.
Der har jeg været nu i 1½ år.
Min fritid bruger jeg som tilskuer til alle VHK’s
hjemmekampe.
Jeg ser frem til at bruge noget af fritiden til arbej
det i Vestervang menighedsråd, og de udvalg der
følger med.

Jeg er 49 år, godt gift med
Tine, og til sammen har vi 4
børn, hvor kun Frederik på
12 år bor hjemme.
Vi bor på 3. år i Viborg, i
et dejligt hus på Kommenvej.
Til dagligt arbejder jeg som
salgschef for en virksomhed,
Erik Justesen
der sælger kontorartikler i
hele landet, så jeg rejser en
del.
Oprindeligt kommer jeg fra Skive, men har boet
på Sjælland i mere end 25 år.
Så jeg er altså en af de fremmede i sognet, men
har haft nemt ved at falde til i Vestervang Sogn. Når
jeg gerne vil gøre en indsats for Vestervang Kirke,
ja så har det jo med min interesse for kirke og sogn
at gøre. Fra helt ung har det været naturligt at være
med, som medlem af KFUM & K, som KFUM
spejder og senest som FDF’er. I Viborg giver jeg en
hånd med hos Spildopperne, og også som forældre
valgt repræsentant i FDF’s bestyrelse.
Vestervang Kirke er udover at være kirke, også
en stor og velorganiseret arbejdsplads, som det er
en fornøjelse, at lære endnu bedre at kende.

Afsløringen den 31. december 2008

For pengene fra FDF Samvirket er der købt to male
rier til Vestervang Kirke. Ét til kirkerummet „Roser
ved den brændende tornebusk“, malt af kunstneren
Gunnar Hougesen. Derudover, til våbenhuset, ma
leriet „Emmaus“, malt af billedkunstneren Lene
Melchiorsen.Dette maleri blev, i forbindelse med
gudstjenesten nytårsaften, afsløret af kunstneren og
Flemming Nørgaard, formand for FDF Samvirket.

Lene Melchiorsen fortalte følgende om maleriet:
På dette Emmaus billede ser vi os selv, gennem
disciplene, i forhold til Kristus. Kristus hævet op
i et billede, hvor det ikoniske udtryk dominerer,
ikonerne har inspireret – det lange ansigt, den lange
næseryg, intet skæg. Ansigtet er dog ikke fuldendt,
har nærmest form som et brudstykke af et stykke
træ. Korstræet! Faktisk er det både korsroden og
Kristi ansigt. Kristus er der, han går sammen med
dem, men de to disciple ser det ikke. De er for
virrede, rundtossede, snurrer rundt om sig selv,
ufuldstændige, har ingen kontakt til situationen, in
gen jordforbindelse. Tror noget helt andet, indtil de
fatter, bliver klar over, hvad de er vidne til. Det ses i
blikker hos personen til venstre – det lange kig!
Det er et billede, der både udtrykker et før og et
efter – erkendelsen ...

Kunstneren Gunnar Hougesen præsenterer sit kunstværk

Endnu engang tak til FDF Samvirket.
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det sker i påsken
I Danmark falder kirkens største højtid sammen med forårets komme. Forår og påske hænger sam
men. Kirken har midt i alle forårsforberedelser et tilbud om stilhed og fordybelse i påskens fortælling.
Er man ikke hjemme i påsken er man altid velkommen til at besøge de lokale kirker, hvor man er på
besøg og på den måde få del i begivenhederne.
Påsken er en sluttet fortælling. Den bygger på nogle dramatiske begivenheder, der fandt sted i
Jerusalem omkring år 33. e. Kr. De begivenheder gennemleves hvert år, når vi i kirken fejrer påske.
Som et teaterstykke med flere akter kan man få hele fortællingen og dermed også alle bevægelserne
i det store følelsesregister med, hvis man kommer alle dage. Fra jubelen palmesøndag til nulpunktet
langfredag og så igen det vældige højdepunkt påskemorgen. Påskemorgenens glæde er helt vidunder
lig ovenpå langfredagens gru og mørke.
Selvfølgelig kan man også plukke i dagene. Her følger en oversigt over, hvilke dele af påskefortæl
lingen der fejres de enkelte dage, og hvornår der er gudstjeneste.
Palmesøndag
Jesus har gennem længere tid forudsagt overfor
sine venner, disciplene, at han kommer til at dø i
Jerusalem. Disciplene forsøger at få Jesus til at gå
nordpå til Galilæa. Men Jesus er fast besluttet på, at
han vil ind til Jerusalem.
Palmesøndag rider Jesus fra landsbyen Betfage og
nedover „Oliebjerget“ til Jerusalem. Han rider ind i
byen på et æsel. Der er jubel i gaderne, folk vifter
med palmegrene og breder deres kapper ud på vejen
foran ham. Jesus rider ind som en konge, der har
vundet en krig. Men det bliver tydeligt for enhver, at
han langt fra er nogen almindelig konge…
Dato: 5. april, der er gudstjeneste i Vestervang Kirke
kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.
Skærtorsdag
Jesus opholder sig i Jerusalem, og han ved, at han
liv snart er forbi. Han ønsker at spise en sidste gang
sammen med sine venner, og torsdag aften samles
han og disciplene til et måltid.
Under dette sidste måltid tager Jesus et brød,
som han velsigner, og han giver hver enkel af di
sciplene et stykke og siger „dette er mit legeme“.
Derefter tager han en kande med vin, som han sen
der rundt med ordene „dette er mit blod“. Under
dette måltid udpeger Jesus Judas som forræder. De
andre disciple får at vide, at de alle kommer til at
svigte ham, inden natten er omme …
Dato: 9. april, der er aftengudstjeneste med nadver
kl. 19.30 i Vestervang Kirke.
Langfredag
Om natten går Jesus sammen med sine disciple ud i
Getsemane have. Det er her Judas forråder ham, og

disciplene flygter, mens soldater griber Jesus og fø
rer ham i forhør. Under forhøret dømmes Jesus til
døden.
Klokken ni om morgenen bliver Jesus korsfæstet
uden for byen, og klokken tre om eftermiddagen
dør han, En romersk officer og de soldater, der hol
der vagt under Jesu kors, kommer ved Jesu død til
tro på, at Jesus virkelig var Guds søn. Venner tager
Jesus ned af korset og lægger ham i en gravhule …
Dato: 10. april, gudstjeneste uden nadver i langfre
dags tegn kl. 10.00 i Vestervang Kirke.
Påskedag
Påskedag sker underet; Jesus bliver levende og står
op af graven! Kvinderne, der tidligt søndag morgen
kommer ud til graven, bliver de første der får at vide,
at Jesus er opstået fra de døde. Derefter viser Jesus
sig gentagne gange for sine tilhængere. Selv de mest
tungnemme bliver klar over, at noget helt nyt er be
gyndt …
Dato: d. 12. april, festgudstjeneste i Vestervang Kirke
kl. 10, kirkeklokkerne kimer før gudstjenesten.
2. påskedag
2. påskedag hører vi historien om to af Jesu di
sciple. På dagen for Jesu opstandelse er de på vej til
landsbyen Emmaus, der ligger få kilometer udenfor
Jerusalem. De to disciple er nedtrykte. De ved at
Jesus er død og lagt i graven. De har også hørt, at
han skulle være stået op af graven, men de kan ikke
tro, det kan være rigtigt. Pludselig må de spærre
øjnene op. De ser Jesus lyslevende …
Dato: 13. april, gudstjeneste kl. 10.00 i Vestervang
Kirke. Emmaus motivet er også skildret på kirkens
nye maleri i våbenhuset – se side 6 i bladet.
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børnenes hjørne

aktiviteter

Familiegudstjeneste

Viborg Natkirke

Søndag den 19. april kl. 10.00 er der familieguds
tjeneste.
Denne dag er afslutningen på forårets junior
konfirmandundervisning.
Juniorkonfirmanderne vil derfor medvirke ved
gudstjenesten og kirkens børnekor synger.

Påskegudstjeneste
for børnehaverne
Onsdag den 1. april kl. 10.00 er der påskegudstje
neste for børn i Vestervang Sogn.
Alle børnehaver, dagplejere og hjemmegående
forældre med børn er meget velkomne.
Vi hører påskens historie og pynter et flot på
sketræ.
Derfor vil vi gerne bede alle børn om at lave et
påskeæg i karton, sætte det på snor og tage det
med.
Kom og syng med!
Sang og leg for småbørn sammen med dagpleje
mødre, forældre på orlov og bedsteforældre med
børnebørnene.
Kom og vær med i kirkens lokaler: 4. marts,
18. marts, 15. april, 29. april kl. 9.30 – ca. 10.15

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.
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Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første
fredag i hver måned fra kl. 19.30 – 23.00
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

aktiviteter

Vestervang Klub
Et tilbud om hyggeligt samvær i kirkens lokaler
for efterlønnere og pensionister.
Glimt af Aunsbjergs historie
Torsdag d. 5. marts kl. 14.30
Godsejer Holger Preetzmann, Aunsbjerg
Min vej til Vestervang
Torsdag d. 19. marts kl. 14.30
Sognepræst Else Kruse Schleef, Vestervang.
Vi finder påsken i vore salmer
Torsdag d. 2. april kl. 14.30
Provst Hans Kristian Jørgensen, Viborg
Og så var der lige ...
Torsdag d. 16. april kl. 14.30
Sognepræst Marianne Telling, Vestervang
Lægens bord
Torsdag d. 30. april kl. 14.30
Embedslæge Lars Kabel Kristensen, Århus
Generalforsamling
Torsdag d. 14. maj kl. 14.30
Hyggeligt samvær med tidl. kordegn Flemming
Nüchel, Viborg
UDFLUGT
Torsdag d. 28. maj kl. 10.00
Bekendtgøres senere.

Kirkehøjskole
ung
En hund i et spil kegler
Tirsdag d. 3. marts kl. 14.00
Hvad skal vi med de unge i Folkekirken? Har
kirken brug for dem – har unge brug for kirken?
Og hvad laver en præst på gaden??!!
Som gadepræst for unge møder jeg unge i deres
eget miljø. Her føler de sig hjemme, og her kan vi
tale om hvad der rører sig i deres liv. Og her taler
vi om kirken, og om det passer at unge i en kirke,
er som en hund i et spil kegler.
Gadepræst Anni Louise Albæk
Fortvivlelse og tro –
Markusevangeliet genfortalt
Tirsdag d. 17. marts kl. 14.00
Den kristne tro bygger ikke på en specielt af Gud
selv dikteret bog, ej heller bygger den på en gud
dommelig lov eller en speciel teologi. Kristen
dommens grundlag er, at en mand for 2000 år
siden gik rundt i Palæstina og sagde „Jeg er sand
heden, vejen og livet.“ Historien om den mand,
Jesus fra Nazareth, bliver derfor central for vores
liv. Det er en gammel tradition i menigheden at
fortælle historien frit, men tro imod den historie
som andre har overbragt. Markusevangeliet gen
fortælles som apostlen Peters oplevelse af mødet
med Jesus.
Læge Knud Jacobsen

Forårets juniorkonfirmander
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aktiviteter

Mødeaftner
Hvad vil vi med Vestervang Sogn?
Onsdag d. 4. marts 2009 kl. 19.30
På baggrund af en statistisk analyse af Vestervang
Sogn inviterer menighedsrådet til en åben de
bataften. Efter aftenen er vi måske blevet klogere
på, hvilke behov og muligheder der er i sognet, og
hvad vi vil.

t
s
y

afl

Aflysning
Da det statistiske materiale, og dermed den ana
lyse som menighedsrådet har bestilt af sognet des
værre ikke er klar, er mødestedsaftenen:
„Hvad vil vi med Vestervang sogn“ annonceret
til d. 4.3. aflyst.
Menighedsrådet afventer spændt at analysen
bliver klar, så vi har et solidt grundlag for debatten
om fremtidens behov og muligheder i sognet. Så
snart materialet foreligger annonceres arrange
mentet igen.

Koncert med Prinsens Musikkorps
Onsdag d. 25. marts 2009 kl. 19.30
Musikkorps er
ikke kun
marchmusik,
det vil tilhør
erne opleve når
kirken,den 25.
marts 2009, får
besøg af
Prinsens
Musikkorps,
under ledelse af Henrik Thorngaard. Denne aften
vil vi få lejlighed til at høre både traditionelt mes
singmusik, men også populære klassiske værker,
både den tidlige og den sene, afløst
af nogle af nutidens melodier.
Der er gratis adgang til koncerten
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Sing4Fun
Onsdag d. 15. april 2009 kl. 19.30
Sing4Fun af
slutter sæ
sonnen af
koncerter i
Vestervang
kirke. Her
venter der
tilhørerne en
stor oplevelse
når Viborgs
nye rytmiske kor, med band, vil få kirken til at
swinge.
Koret er under ledelse af Steen Jørgensen.
Der er gratis adgang til koncerten

Kirkefrokost
Der er kirkefrokost efter gudstjenesten:
1. marts, 5. april.
Det koster 25 kr. ekskl. drikkevarer. Der kræves
ingen tilmelding.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage i
kirkens mødelokaler:
Tirsdag den. 24. marts
Onsdag den 22. april
Torsdag den 28. maj
Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgan
gen til kirken ugen inden mødets afholdelse.

Aktiviteter

Gøgler- og markedsdag
Lørdag den 16. maj fra kl. 12-00 – 16.00

På arealet foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag.
Denne gang er det Lauge Benjaminsen – vinderen af „Scenen er din“ 2007
– der viser sit jonglørshow og bagefter laver workshop .
På pladsen er der mange forskellige boder at besøge.
Kom og vær med til en hyggelig dag for hele familien.
FDF, KFUM & K og kirkens frivillige grupper arrangerer

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. april 2009
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gudstjenesteliste
Søndag d. 1. marts kl. 10.00: Else Kruse Schleef
1. sø. i fasten – prædiketekst: Matt. 4, 1-11
Kirkefrokost og Sogneindsamling
Søndag d. 8. marts kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. sø. i fasten – prædiketekst: Matt. 15, 21-28
Søndag d. 15. marts kl. 10.00: Else Kruse Schleef
3. sø. i fasten – prædiketekst: Luk. 11, 14-28
Gudstjenestesamtale
Søndag d. 22. marts kl. 10.00: Marianne Telling
Midfaste – prædiketekst: Johs. 6, 1-15
Søndag d. 29. marts kl. 10.00: Marianne Telling
Mariæ bebudelses dag – prædiketekst: Luk. 1, 26-38
Søndag d. 5. april kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Palmesøndag – prædiketekst: Matt. 21, 1-9
Kirkefrokost

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Mette Marie Mølgaard Christensen
Ida Wegge
Flemming Nüchel
Henning Lund
Kasserer: Henning Lund, N.F.S.
Grundtvigsvej 30. Tlf. 86 60 25 08.
SOGNENYT udgives på bånd som kan
bestilles på kirkekontoret.
Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Torsdag d. 9. april kl. 19.30: Else Kruse Schleef
Skærtorsdag – prædiketekst: Matt. 26, 17-30
Fredag d. 10. april kl. 10.00: Marianne Telling
Langfredag – prædiketekst: Matt. 27, 31-36
Søndag d. 12. april kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Påskedag – prædiketekst: Mark. 16, 1-8
Indsamling: KFUM og K i Danmark
Mandag d. 13. april kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. påskedag – prædiketekst: Luk. 24, 13-35
Indsamling: KFUM og K i Danmark

Glædelig
påske

Søndag d. 19. april kl. 10.00: Else Kruse Schleef
1. sø. e. påske – børnegudstjeneste og afslutningsgudstjeneste
for juniorkonfirmander. (Se inde i bladet s. 8)
Søndag d. 26. april kl. 10.00: Marianne Telling
2. sø. e. påske – prædiketekst: Johs.10, 11-16
Indsamling: Sankt Lucas Stiftelsen
Gudstjenestesamtale
Søndag d. 3. maj kl. 10.00: Else Kruse Schleef
3. sø. e. påske – prædiketekst: Johs. 16, 16-22
Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor
Fredag d. 8. maj kl. 9.30: Konfirmation Marianne Telling.
Kl. 11.00: Konfirmation Else Kruse Schleef
Søndag d. 10. maj kl. 9.30 og kl. 11.00: Konfirmation v. Else Kruse Schleef
4. sø. e. påske
Søndag d. 17. maj kl. 10.00: Else Kruse Schleef
5. sø. e. påske – prædiketekst: Johs. 16, 23-28
Gudstjenestesamtale
Torsdag d. 21. maj kl. 10.00: Marianne Telling
Kr. Himmelfartsdag – prædiketekst: Mark. 16, 14-20
Indsamling: Folkekirkens Ydre Mission
Søndag d. 24. maj kl. 10.00: Marianne Telling
6. sø. e. påske – prædiketekst: Johs. 15, 26-16,4
Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor
Søndag d. 31. maj kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Pinsedag – prædiketekst: Johs. 14, 22-31
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Mandag d. 1. juni kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. pinsedag – prædiketekst: Johs. 3, 16-21
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
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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.

