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adresser
Sognepræst Else Kruse Schleef,
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36.
Træffes efter aftale (undtagen
mandag)
eksc@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
Michael Hansen, Merianvej 7.
Tlf. 21 71 13 32.
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 Christensen,
Rughavevej 29 1. th. Tlf. 40  83  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

nyt fra menighedsrådet

Biskoppens 7
spørgsmål til
menighedsrådene

Biskop Karsten Nissen har til
alle menighedsråd i stiftet ud
sendt et materiale med titlen
„Vejledning til samtale. 7 spørgs
mål til brug for samtale i me
nighedsrådene om Folkekirkens
opgaver lokalt“.
Formålet med materialet er, at
de enkelte menighedsråd drøfter
Folkekirkens opgaver lige netop
i deres sogn og hvordan man
som menighedsråd bedst muligt
lever op til sit ansvar for de kir
kelige aktiviteter.
De 7 spørgsmål er følgende:
• Hvilke opgaver har menig
hedsrådet ansvar for i sognet?
• Hvad kendetegner sognet i
dag?
• Hvordan løser og løfter me
nighedsrådet sine opgaver i
sogneti dag?
• Er der dele af menighedsrådets
opgaver, som ikke løses og
løftes godt nok i sognet, eller
kunne gøres anderledes?
• Hvilke resurser har menig
hedsrådet til at løse og løfte
sine opgaver i sognet?
• Hvordan skal menighedsrådets
opgaver løses og løftes i frem
tiden?
• Hvem har det praktiske ansvar
for at menighedsrådets opga
ver løses og løftes?
Sammen med de 7 spørgsmål er
vedlagt nogle redskaber til at få
overblik over, hvad der faktisk
foregår i sognet i dag, hvilke
målgrupper aktiviteterne er ret
tet mod, hvem vi samarbejder
med om opgaverne (foreninger,
skoler m.v.) og hvilke både
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økonomiske og menneskelige
resurser, vi har til rådighed. Et
led i materialet er også at få ud
arbejdet en „sogneprofil“ hos
Kirkefondet, som stastistisk
belyser, hvad der kendetegner
Vestervang Sogn.
Samlet set er der tale om et
rigtig spændende materiale, som
er meget konkret og lige til at
gå i gang med. I menighedsrådet
ser vi derfor frem til at gå meget
mere i dybden med materialet i
den kommende tid.
Selv om spørgsmålene er ret
tet mod menighedsrådene, for
venter vi også på et tidspunkt at
inddrage resten af menigheden,
for mange af de ovennævnte
spørgsmå bliver bedst besva
ret ved at få inspiration fra de
mange andre, der også har til
knytning til kirken.
Sommer i Vestervang
Sommertiden nærmer sig og
mange aktiviteter holder pause. I
Vestervang Kirke ser et godt til
bud dog også dagens lys, netop
fordi andre holder ferie. Således
er der i Vestervang et tilbud om
hyggeligt samvær for pensioni
ster i de to uger i juli, hvor Dag
center Vestervang holder ferie
lukket. Dette tilbud er nærmere
beskrevet inde i bladet.
Med håbet om, at vi alle går en
lys, varm og livsbekræftende tid
i møde, vil jeg gerne ønske alle
en rigtig god sommer!
				
På menighedsrådets vegne
				
Hanne Dalgaard

Konflikter
din sag, eller vores sag
I januar afsluttede jeg
en to-årig master i kon
fliktmægling.
Og jeg vil gerne for
tælle lidt om, hvad det
handlede om. Og ikke
mindst hvorfor jeg fin
der viden om konflikter
relevant i kirkelig sammenhæng.
Konfliktmægling er både en konkret metode,
og en måde at forholde sig til tilværelsen og sine
medmennesker på.
Konfliktmægling hænger for mig sammen med
særlig en livsanskuelse. Nemlig at sandheden ikke
er entydig, at hvert menneske anskuer virkelighe
den sandt fra sin egen synsvinkel, og min opgave
kan derfor ikke være dommerens. Det er ikke mig
som hjælper, der har løsningen, eller skal komme
med gode råd.
Jeg tror på, at dybest set ønsker mennesker fæl
lesskab. Vi lever i en stadig spænding mellem
vores individualitet, og vores ønske om at være i
fællesskab. Og som teolog og filosof K.E Løg
strup beskriver det, er tillid et grundliggende for
hold mellem mennesker. Først nærer vi tillid til
hinanden, og når denne tillid skuffes, så har vi bal
laden med skuffede forventninger og såret selvfø
lelse.
Metoden jeg har lært, egner sig til nærmest alle
former for konflikter – mellem ægtefolk, børn og
voksne, på arbejdspladsen, mellem naboer ... ja,
alle vegne. For konflikter er der alle steder.
Det er ubehageligt at ryge ud i konflikt med
andre mennesker, ikke mindst hvis det er nogen
man fortsat skal være sammen med, på den ene
eller anden måde. Men konflikt er ikke bare et
onde. Det er derimod et livsvilkår. Vi kan ikke
undgå at blive uenige og være i modsætning til
andre. Så det er ikke konflikten i sig selv, der bør
undgås, men vi kan blive langt bedre til at hånd
tere konflikter.
For skadevirkningerne af konflikter er lige til at
få øje på. Konflikter ødelægger liv. Mennesker
holder op med at tale sammen, holder op med at
yde deres bedste. Tankerne kredser om det ubeha
gelige, og den indre dialog kører konstant: „hvis

bare ... den anden gjorde sådan ... eller holdt op
med at gøre sådan ... hvis bare ...“
Når man bliver uvenner og kommer i konflikt,
så smelter gerning og person sammen. Man bliver
meget nemt snæversynet. Virkeligheden bliver for
enklet, og nuancerne ved sagen og den anden per
son forsvinder.
Derfor kan det være en rigtig god idé at få
hjælp, når man kæmper med destruktive konflik
ter.
Som konfliktmægler kan jeg hjælpe parterne til at
få fortalt deres side af historien, og hjælpe til at
den anden kommer til at lytte, måske for første
gang. Sammen kan vi bevæge os fra alt det, der var
engang, og som ødelagde forholdet mellem par
terne, til hvordan parterne ønsker fremtiden skal
være, så de begge kan holde det ud.
Mæglingens rum og tilrettelæggelse giver sprog
til, at mennesker kan bevæge sig ud af skadelige
konflikter med værdigheden i behold.
På denne måde minder konfliktmæglingen om
at være sjælesørger. Ved at være lyttende, indfø
lende, og tydliggøre hvad parterne siger, kan jeg
måske få dem til selv at finde en ny vej frem. Jeg
kan ikke gøre mig klog på andres liv, men spejle
deres handlinger og så ved de godt selv, hvad der
skal gøres. Sådan er det også ofte i de samtaler, jeg
har som præst. At mennesker kommer til en afkla
ring eller ny indsigt, alene ved at samtale og bruge
mig til at vende deres tanker med.
Konfliktmægling hører til i alle sammenhænge,
og i kirkelig sammenhæng får konfliktmægling en
ekstra dimension.
Man kan sige, at mæglingen er konkretiseret
håb om forsoning og en ny begyndelse. Jeg tror
det er muligt at bevæge sig ud af had og bitterhed,
og konfliktmæglingen er én måde at gøre denne
tro konkret, og således forbinde forkyndelsen og
vores erfarede virkelighed med hinanden.
Jeg vil gerne svare på spørgsmål, og give vejled
ning eller hjælp i forhold til konflikter, og alle er
velkommen til at henvende sig.
					
Marianne Telling

3

Konfirmander
under ombygning

Interview af konfirmander fra Vestre Skole
Ofte siger man at 7. klasse er det tidspunkt i ens
liv, hvor man er allermest under ombygning fra
barn til ung og fra afhængig til selvstændig.
Konfirmandholdet fra Vestre Skole har fulgt
konfirmationsundervisningen i Vestervang Kirke
og oplevet, at kirken også var under ombygning.
De har haft deres gang på Rughavevej 6 hver tirs
dag fra september til april, mens kirken blev fær
digrenoveret, der blev ansat en ny præst og valgt
et nyt menighedsråd.

Hvad vil I huske fra jeres tid som konfirmander?
„At det var hyggeligt at være her. Jeg mener, her er
en afslappet stemning. Hvis man er tørstig, så er
holdningen, „ nå er du tørstig, så smut ud og drik
noget vand“. Og så at det endte med at blive en
luksus kirke, med god plads til at slappe af.“
„De andre der kommer til morgensang. Dem
kan jeg kende og de er seje”.
„At gudstjenesterne er bedst, hvis der også er
dåb.”

Har det påvirket jeres forhold til kirken at der er
sket så meget med den i den tid, I er kommet her?
„Ja, der var jo ingen tag på, da vi kom, og det var
svært at forestille sig, at den ville bliver færdig til
indvielsen i november. Men det blev den. Det har
ligesom gjort den til vores kirke, at vi kunne følge
med i det hele!“

Hvad vil det sige at tro på Gud?
„Det, man tror på, er noget, man ikke kan se, men
stoler på alligevel og sådan er det også at tro på
Gud.“
Har I et godt råd til kommende konfirmander?
„Tænk positivt, giv det en chance og glæd jer til
konfirmationen!“
EKS.

Fremtidens
konfirmationer i
Vestervang Kirke
I Vestervang sogn er man i den heldige situa
tion, at Vestervang Skole nu er en skole med
overbygning, dvs at konfirmanderne primært
kommer fra tre 7. klasser på Vestervang
Skole. Tidligere har undervisningen af kon
firmander i Vestervang Kirke foregået på den
måde, at eleverne fra Vestervang Skole fulgte
undervisningen i hold, der bestod af deres
gamle klassekammerater fra 6. klasse.
Menighedsråd, præster og skolebestyrelse
ønsker for fremtiden at konfirmationsunder
visningen for elever fra Vestervang Skole
foregår således, at man undervises sammen
med sine aktuelle klassekammerater. Det be
tyder, at man ikke ved, hvilket hold man
kommer på, før sammensætningen af 7. klas
serne er offentliggjort.
For at imødekomme manges ønske om i
god tid at vide, hvilken dag man skal konfir
meres, er planen for fremtiden sådan, at alle
konfirmander, der går på Vestervang Skole,

konfirmeres ved to store konfirmationsguds
tjenester Stor Bededag ( i 2010 fredag d. 30.
april).
Det vil dog fortsat være muligt frit at
vælge at flytte sin konfirmation til søndagen
efter Stor Bededag. Da denne dag tidligere
har været fast konfirmationsdag for en del,
kan der være nogle, der allerede har bestilt
mad, lokaler m.m. til denne dag, og derfor
ønsker at holde fast ved den.
Der vil også de kommende år være denne
valgfrihed, således at man f. eks. kan tilpasse
sig andre konfirmationer i familien.
Alle konfirmander, der går på Vestre Skole,
konfirmeres fortsat søndagen efter Stor
Bededag (i 2010 søndag .d 2. maj).
(Se mere på:
http://www.vestervang-viborg.dk/)
Præsterne

Forårstemning i Kirkehaven
Efter morgensang i kirken d. 23. april blev vi enige
om at indtage kaffen i Kirkehaven denne smukke
og varme solskinsmorgen.
Ud over kaffen og hinandens selskab, nød vi
synet af et smukt tæppe af blå blomstrende vinca
og de udsprungne rhododendron. Ja hele havens
skønhed og ro.
Jeg har et ønske om, at Kirkehaven må blive
brugt rigtig meget, til kirkekaffe, gudstjenester,
koncerter og sang. Spontant, såvel som mere tilret
telagte arrangementer.
Vi må bruge dette fine rum.
God sommer.
Rigmor Bjerg
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aktiviteter

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 ungdomslokaler i kælde
ren.

Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første
Viborg Natkirke
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

Vestervang Klub
SOL, SOMMER OG SAMVÆR –
DAGE I VESTERVANG KIRKE

Et tilbud om hyggeligt samvær i kirkens lokaler
for efterlønnere og pensionister.

For de mennesker, der ikke er rejst på ferie, vil der
igen være tilbud om dage med hyggeligt samvær i
Vestervang Kirke.

Oplevelser i et langt liv i politik
Torsdag d. 11. juni kl. 14.30
Tidl. formand for Folketinget Christian Mejdahl,
Løgstør

Det bliver i uge 30 og 31: 21., 22., 23. juli og
28., 29., 30. juli fra formiddag til kl. 13.00.
Der er plads til 25 personer hver dag.
Man kan melde sig til alle dagene eller vælge én
eller flere.
Folder med tilmeldingsblanket kan fås på kirke
kontoret fra 1. juni.
Information i øvrigt hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl (86 62 69 40 )
FRILUFTSGUDSTJENESTE

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage i
kirkens mødelokaler:
Torsdag den 28. maj
Torsdag den 27. august
Alle, som har lyst, er velkommne til at møde op.
Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgan
gen til kirken ugen inden mødets afholdelse.
Punkter til dagsorden kan indsendes til menig
hedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2
uger før mødets afholdelse.

2. Pinsedag, mandag den 1. juni, kl. 10.00 er der
friluftsgudstjeneste i kirkens gårdhave.

KIRKEKONTORET er lukket følgende mandage i ferieperioden
29. juni – 6. juli – 13. juli – 20. juli – 27. juli – 3. august – 10. august – 17. august
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Aktiviteter

Sogneudflugt 2009
Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år

søndag den 30. august

Efter gudstjenesten tager vi med bussen fra Vestervang Kirke kl. 11.30 og kører
til Sankt Lukas Kirke i Århus.
Her spiser vi frokost, hvorefter Vibeke Houmøller viser os rundt i den kirke,
hvor hun nu er ansat.
Efter rundvisningen kører vi gennem Marselisborg Skovene. Hvis vejret og
tiden tillader det, vil vi gå en tur i parken omkring slottet.
Så går turen til „Sølyst“ i Skanderborg, hvor vi vil drikke kaffe. Efter kaffen
kører vi gennem den skønne natur hjem mod Viborg. Vi regner med at være
hjemme ca. 18.30.
Der er 50 pladser i bussen, så det er efter først til mølle princippet.
Turen koster 100 kr.
Tilmelding til kirkekontoret 86 62 69 40 senest den 23. august.
Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. juni 2009
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gudstjenesteliste
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
Friluftsgudstjeneste
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Mette Marie Mølgaard Christensen
Ida Wegge
Flemming Nüchel
Henning Lund

Søndag d. 7. juni kl. 10.00 Else Kruse Schleef
Trinitatis søndag - prædiketekst: Johs.3,1-1

Kasserer: Henning Lund, N.F.S.
Grundtvigsvej 30. Tlf. 86 60 25 08.

Søndag d. 14. juni kl. 10.00 Else Kruse Schleef
1.s.e.trin. – prædiketekst: Luk. 16,19-31
Gudstjenestesamtale

SOGNENYT udgives på bånd som kan
bestilles på kirkekontoret.

Søndag d. 21. juni kl. 10.00 Marianne Telling
2.s.e.trin. – prædiketekst: Luk.14.16-24
Indsamling: FDF`s missionsarbejde

Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Søndag d. 28. juni kl. 10.00 Else Kruse Schleef
3.s.e.trin – prædiketekst: Luk.15,1-10
Søndag d. 5. juli kl. 10.00 Else Kruse Schleef
4.s.e.trin – prædiketekst: Luk.6,36-42
Søndag d. 12. juli kl. 10.00 Else Kruse Schleef
5.s.e.trin – prædiketekst: Luk.5,1-10
Gudstjenestesamtale
Søndag d. 19. juli kl. 10.00 Jakob Bjerg
6.s.e.trin – prædiketekst: Matt.5,20-26
Søndag d. 26. juli kl. 10.00 Marianne Telling
7.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 19,1-10
Indsamling: KFUK`s sociale arbejde i Danmark
Søndag d. 2. august kl. 10.00 Marianne Telling
8.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 7,15-21

Glædelig
sommer

Søndag d. 9. august kl. 10.00 Arndt Jessen Hansen
9.s.e.trin. – prædiketekst: Luk.16,1-9
Søndag d. 16. august kl. 10.00 Else Kruse Schleef
10.s.e.trin. – prædiketekst: Luk.19.41-48
Søndag d. 23. august kl. 10.00 Else Kruse Schleef
11.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 18,9-14
Gudstjenestesamtale
Søndag d. 30. august kl. 10.00 Marianne Telling
12.s.e.trin – prædiketekst: Mark. 7,31-37
Søndag d. 6. september kl. 10.00 Else Kruse Schleef
13. s.e.trin. – prædiketekst: Luk. 10,23-37.
Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til gudstjenester
og andre arrangementer. Ring i forvejen til kirkekontoret 86 62 69 40, og aftal
nærmere, eller direkte til Taxa.
Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret teleslynge.
Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salmebogsreolen.
Teksthæfter: Indeholder de tekster, der læses v. gudstj. og må lånes.
Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billedbøger, som må
lånes. – Der er de fleste søn- og helligdage „Kirke for dig“ (børnepasning un
der prædikenen).
Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mission – Folke
kirkens Nødhjælp og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger sættes der
en speciel indsamlingsbøsse frem.
Kirkekaffe: Der serveres „kirkekaffe“ efter kirkens gudstjeneste – undtagen v.
gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation.
Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præsterne til samtale efter
gudstjenesten. Det er en uhøjtidelig samtale om den gudstjeneste, der lige har
fundet sted. Deltagelse kræver ingen forudsætninger.
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Lidt statistik 2008
Antal beboere i Vestervang
sogn ca. 6.000
Antal fødte 2008: 76
Antal døbte: 29
(få bl.a.p.g.a. ombygning)
Antal konfirmerede: 68
Antal døde: 46
Antal vielser: 2
Antal kirkegængere: 9425
Gennemsnit pr. gudstj.: 162
Deltagere til kirkefrokost/
kirkekaffe/reception: 1644
Sogneindsamling/
Indsamling ved gudstj.: kr.
45.265,-

