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• Alle helgen.

For at tænde lys

• Pigekoret
• Vestervang Klub
• Foredrag og koncerter
• Kirkehøjskole og litteratur
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SOGNENYT

KIRKEBLAD FOR

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 62 00 82.
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
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nyt fra menighedsrådet

Velkommen til en ny
sæson i Vestervang
Kirke
Kirke er for mange forbundet
med gudstjenesten søndag for
middag. Denne gudstjeneste
ér også en meget central del
af kirkens liv, da den giver
mulighed for i ord, musik
og ritualer at reflektere over
Gud og vores tilværelse. Men
gudstjenesten kan ikke stå alene!
Her ved indgangen til en ny
sæson for mange af kirkens
aktiviteter er det værd at nævne,
at tro og kristendom ikke kan
rummes i én form. I salmen
„Kirken den er et gammelt hus“
hedder det bl.a.:
„Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene ...“.
Kirken er ikke kun bygninger,
mursten og ritualer. Kirken
er også et levende og åbent
fællesskab mellem mennesker.
Derfor er det også vigtigt, at
kirken har en bred vifte af tilbud, som inspirerer den enkelte og fællesskabet og giver
mulighed for at opleve dette med
Gud og kristendom på mange
forskellige måder.
Inden for den ramme byder vi
velkommen til en lang række
tilbud i Vestervang Kirke.
Tilbud som ligger i naturlig
forlængelse af gudstjenesten
søndag formiddag. Ikke
mindst et stort velkommen
til nye konfirmander,
minikonfirmander og jeres
forældre. Vi håber, alle får nogle
gode og spændende timer her
ved kirken.

Arbejdet i menighedsrådet
Efter ½ år i funktion er både
nye og gamle medlemmer ved
at være på omgangshøjde med
arbejdet i menighedsrådet. Før
sommerferien vedtog vi det
budget for 2010, som indstilles
til provstiet. Et budget er ikke
bare tørre tal, men giver også
mulighed for en god drøftelse
af, hvad vi gerne vil, pengene
skal bruges til her i Vestervang.
I forbindelse med budget
lægningen har vi også gjort
provstiet opmærksom på
nogle bygningsmæssige
problemer. Nogle er mindre
hængepartier i forbindelse
med de byggeprojekter, vi har
været igennem, og andre er
vedligeholdelsesarbejder, som
løbende støder til. Endvidere
er vi også i forhandling med
provstiet om en mindre
udvidelse af præstegården, som i
dag ikke er indrettet til at dække
en almindelig børnefamilies
behov for værelser.
Menighedsrådsarbejdet byder
løbende på en del økonomiskadministrative opgaver, men
stadigvæk opgaver som altid er
relateret til det, der foregår her i
og omkring kirken.
P. m. v.
Hanne Dalgaard

Alle helgen.
For at tænde lys
Der er en tid til at tale
en tid til at tie
en tid til at græde
over en vi ku’ li’
der er en tid mest til latter
når venskab fornys
jeg tror at vi er her
for at tænde lys
tænde lys
for hinanden
„Alt under himlen har sin tid“ skriver prædikeren
i det gamle testamente. De gamle kloge ord fra
prædikerens mund har i vores tid fået nyt liv i
Lars Lilholts version af dem i sangen „for at tænde
lys“.
Sangen rummer både livets glæde og livets
alvor. Digteren skuer ud over det hele og ser,
hvordan livet skifter mellem de forskellige tider i
en erkendelse af, at sådan er det. Det kan vi ikke
gøre meget ved. Sortere de alvorlige tider fra for
mår vi ikke. Alt er ikke kun glæde og lys, sorgen
og mørket har også sin tid. Efter at have sat ord på
den indsigt kommer Lilholt med noget, jeg vil
kalde en bekendelse, for bekendelser begynder
ofte med et: „jeg tror“: „jeg tror, at vi er her for at
tænde lys“.
Der er en tid til at kæmpe
en tid mest til leg
en tid er vi sammen
en tid hver for sig
en tid må vi vente
når sejlene sys
jeg tror at vi er her
for at tænde lys
tænde lys
for hinanden
Indsigten af at alt har sin tid rammer os allerhår
dest, når vi mister én vi har kær. At den tid vi har
haft sammen er forbi. Alle de fælles tider, gode
tider og dårlige tider, er da pludselig tider vi min
des, og der kommer ikke nye til af samme slags.
Alle helgen er tiden, hvor vi i kirken mindes de,
der tændte lys for os og i os, og som ikke er her
mere. Første søndag i november er lysene på alte
ret også tændt for dem, og der er mulighed for at

komme lidt før gudstjenesten og tænde et lys for
én man savner. I gudstjenesten vil der være en
stille stund, hvor vi uden navns nævnelse mindes
dem i sognet, der er døde siden sidste alle helgen.
De pårørende inviteres skriftligt, men alle er vel
komne til at holde gudstjeneste i lys og mindes
dem, de savner.
Første gang, der tændes lys for os i kirken, er
ved dåben. Det lys, der tændes i dåben, er ikke
bundet af nogle tider, men skinner evigt.
Ved dåben siges der til den døbte: „Herre bevare
din udgang og din indgang“, og det kan lyde un
derligt i vores ører at sige sådan til et lille barn,
der lige er gået ind i verden. Netop fordi vi som
prædikeren tænker i tider. Men dåbens ord er ikke
afhængig af tiden. De er evige, de er Guds evige
ord og løfte til det døbte menneske. Og set ud fra
Guds evighedsperspektiv går det lille døbte men
neske nu ud i verden for igen om forhåbentlig rig
tig mange år at gå ind i Guds evighed. „Herren
bevare din udgang og din indgang fra nu og til
evig tid“.
Det lys vi tænder på alteret til mindegudstjene
sten alle helgen skal minde os om dåbens evige lys.
Det lys der skinner i mennesker og gør os i stand
til at tænde lys for hinanden.
Der er en tid til at tale
en tid til at tie
en tid til at græde
over en vi ku’ li’
der er en tid mest til latter
når venskab fornys
jeg tror at vi er her
for at tænde lys
tænde lys
for hinanden.
Else Kruse Schleef
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Pigekoret
Vestervang Kirke
Der var engang, sådan
lyder begyndelsen på
ethvert eventyr.
Det er også næsten et
eventyr at synge i koret
ved Vestervang Kirke.
Det er i hvert fald et
godt sted at have sin
daglige gang, i et hus
fuld af liv, aktivitet og

søde mennesker.
Hvorfor nu skrive dette lille stykke om
Vestervang Kirkes pigekor?
Jo som mange af jer sikkert har lagt mærke til,
er vi jo efterhånden ikke så mange tilbage. Der var
engang, hvor pigekoret var et stort kor, og der var
restriktioner på, at man kun måtte komme i kir
ken og synge i koret hver anden søndag.
Vi havde en ekstra stolerække sat foran de alle
rede eksisterende korbænke.
Hvad er der blevet af den tid ???
Ikke at vi skal tilbage til kun at komme hver
anden gang, men bare det at korpigerne kunne
fylde bænkene mere op end nu, hvor der kun sid
der et par stykker på hver række.
Er det „bare“ tiden, hvor det ikke er så mo
derne at stå op søndag morgen for at synge, og er
det noget vi skal acceptere, eller kan vi gøre noget,
så der kommer mere sang på almindelige søndage,
og ikke bare til „Syng julen ind“? Der kommer
mange af de „gamle“ piger for at hjælpe til med at
synge. Det er jo en tradition, vi meget nødig vil
undvære, men det kan nok ikke lade sig gøre, hvis
ikke de kommer for at hjælpe os hvert år.
Samtidig skal der jo lyde en kæmpe stor tak til
de få, men meget trofaste piger, der står op søndag
efter søndag for at synge i kirken, og det endda
med fuldtidsarbejde og små børn ved siden af kor
sangen, men de har også gjort det i rigtig mange
år, så jeg ved, at en søndag for dem ikke vil være
en rigtig søndag, før de har været i kirken for at
synge mange af vores dejlige salmer, fulgt op af
Jørgens fantastiske spil fra orgelet.
For mit eget vedkommende ville jeg heller ikke
selv undvære at synge som kirkesanger i
Vestervang Kirke, hvor jeg jo startede med at
synge i pigekoret i 1988, og jeg er rigtig glad for,
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at jeg nu har fået mulighed for at blive fast kirke
sanger.
Der er sket meget, siden jeg startede i pigeko
ret; nye præster, nye kolleger og ny kirke, og ind
imellem nye salmer, men noget, der ikke har for
andret sig, er det hyggelige samvær, vi har om søn
dagen i den forholdsvise korte tid, vi er sammen.
Måske skulle vi prøve, om vi kan have endnu mere
socialt samvær og nogle flere arrangementer, så det
ville blive mere attraktivt for nye korpiger at være
med, så det fremtidige kirkekor i Vestervang Kirke
kan blive ved med at bestå mange år fremover.
Mette Marie

Udstillinger i Vestervang Kirke
i efteråret 2009.
Fra september og to måneder frem er der ud
stilling af Laila Sørensen.
Laila er født og opvokset på landet og bor
i dag på et fritidslandbrug i Tapdrup.
Hun har desuden sin egen butik „Blomster
Galleriet“ i Ll. Sct. Mikkels Gade i Viborg.
Laila har altid tegnet og malet og har gået
på Randers Kunstskole i 8 semestre. Hun har
mange forskellige slags malerier og har bl.a.
malet ikoner, friser og altertavler.
I november og december bliver der udstilling
af Ingegerd Bogh’s billeder.
Ingegerd Bogh er organist ved Sortebrødre
Kirke i Viborg. Ved siden af musikken dyr
ker hun også maleriet. Ingegerd Bogh kalder
sig selv en glad amatør, men tager sine kunst
neriske udfoldelser alvorligt.
Hun siger om sig selv: „Jeg har malet og
tegnet, siden jeg var ung og har i de senere år
taget det mere seriøst op igen.“ I 2005 tog
Ingegerd Bogh orlov fra organistjobbet og
blev optaget på Århus Kunstakademis
grundkursus, hvor hun stadig er under ud
dannelse. Billederne, der bliver udstillet, er
både akryl, oliemalerier og grafiske tryk.

aktiviteter
Gudstjeneste for begyndere

BUSK-Gudstjeneste

Onsdag d. 23. september kl. 19.30
Kom og vær med til en anderledes aftengudstjene
ste, hvor der følger en forklaring med på, hvad der
foregår.
Og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål
undervejs. Nye kirkegængere kan begynde her.

Børn Unge Sogn Kirke holder familiegudstjeneste
med dåbstræf.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag d. 20. september kl. 10 er der høstgudstje
neste, hvor FDF medvirker. Børn fra sognet invi
teres til at bære frugt, grøntsager og blomster ind i
kirken. Efter gudstjenesten vil det blive solgt ved
en auktion, og pengene går ubeskåret til Kirkens
missionsprojekt, der gennem Folkekirkens
Nødhjælp hjælper forældreløse børn i Malawi.
Alle, der har lyst til at bidrage til auktionen, kan
aflevere frugt og grønt inden gudstjenesten.

ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
Søndag d. 1. november, Alle Helgens Sønda, er en
mindedag for vore døde. Det vil også blive marke
ret ved gudstjenesten i Vestervang Kirke kl. 10. Et
kvarter før gudstjenesten vil der være stille musik i
kirken, hvor der vil være mulighed for at komme
og sætte sig en stille stund og tænde et lys. I selve
gudstjenesten vil der blive en kort mindestund for
vore døde her fra sognet uden navns nævnelse.

Søndag d. 25. oktober kl. 10.00 er der børneguds
tjeneste, hvor Tante Andante Bandet fra Tante
Andante Huset i Lemvig medvirker.
Umiddelbart efter gudstjenesten er der børnefa
miliekirkefrokost, og derefter vil Tante Andante
Bandet spille.
Alle er velkomne! 5-års dåbsjubilarer får en sær
lig indbydelse.
Børne- og unge-udvalget og FDF Vestervang ar
rangerer.
Lidt om Tante Andante:
Tante Andante er navnet på Halfdan Rasmussens
rim og remser.
Herfra blev konceptet
om et Tante Andante Hus
og et Tante Andante Band
grundlagt af musiklærer
Benedicte Riis. Det skete i
1980’erne.
Ideen er, at børn skal
udvikle sig gennem sang,
musik, fantasi og fælles
skab.
I efteråret 2007 åbnede
Tante Andantes Hus i
Lemvig, hvor Elin
Engholm Knudsen blev
Lemvigs Tante Andante.

KONFIRMANDER LAVER
GUDSTJENESTE
Torsdag d. 5. november kl. 19.30 er der gudstjeneste
tilrettelagt og udført af konfirmander og præster.
Gudstjenesten er resultatet af en dagens gudstjene
ste workshop for sognets konfirmander og er for
alle interesserede.

Viborg Natkirke

JULEDEKORATIONER
OG MINI-JULESALGSBOD
Søndag d. 29. november efter gudstjenesten er der
mulighed for at købe adventskranse (skal bestilles)
og juledekorationer.
Der vil også være mulighed for at købe julegaver i
minisalgsboden.
Basarudvalget

Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første
fredag i hver måned fra kl. 19.30-23.00
Se mere på www.viborgnatkirke.dk
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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

JUNIORKLUB
Efter sommerferien er der igen juniorklub for 4.,
5. og 6. klasse fordelt på forskellige hold.
Alle, der har gået i klubben og de nye, der har
ønsket at få brev, vil få besked om første mødedag.
På den dag vil vi finde det enkelte holds møde
tid i denne sæson – normalt er det mandage og
tirsdage.
Flere oplysninger fås hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl (86 65 90 04) (86 62 69 40).

Onsdag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælde
ren.
BØRNEKOR
Alle 8-12 årige piger og drenge har mulighed for
at komme med i kirkens velfungerende børnekor.
Koret medvirker til børnegudstjenester og optræ
der også ved andre lejligheder – Luciagudstjeneste,
„Syng julen ind “ m.v.
Der øves torsdage fra 14.00-15.00. Første gang
den 17. september.
Vi glæder os til dejlige, muntre øvetimer med
korets medlemmer – både „gamle“ og nye.
Nærmere oplysning samt tilmelding hos orga
nist Jørgen Ehlers (86 67 51 00) eller sognemed
hjælper Margit Rossmeisl (86 65 90 04).

FILMKLUB
NYT NYT NYT
Har du lyst til at dele en filmoplevelse med andre,
er der mulighed for at være medlem af „Filmklub
ben“.
Vestervang Kirke har haft filmaftener med film
café, hvor mange har været med.
I den forbindelse har kirken fået en tilladelse til
at vise film. Denne mulighed vil vi gøre brug af.
I efteråret er det den engelske tv-serie „Gensyn
med Brideshead“.
Tidspunkt: Endnu ikke fastsat. – Måske formid
dage.
Flere oplysninger og en folder fås hos sognemedhjælper Margit Rossmeisl. (86 62 69 40).

KOM OG SYNG MED
LITTERATURKREDS
Tilbud til dagplejemødre, forældre på orlov, bed
steforældre og andre, der har lyst til at være med
til at synge, danse og lege sammen med børnene.
Vi synger kendte sange, nye sange, leger og spiller
på rytmeinstrumenter.
Det foregår i kirkens store mødesal onsdage fra
9.30-ca.10.15. Første gang : Onsdag d. 9. sept.
Derefter: 23. sept., 7. okt., 21. okt., 11. nov.,
25. nov., og 9. dec.
Man må gerne nyde sin madpakke i kirkens lo
kaler bagefter.
Oplysninger fås hos organist Jørgen Ehlers
(86 67 51 00 ) eller sognemedhjælper Margit Ross
meisl (86 62 69 40). – Vi glæder os til at se jer!

23. september, 21. oktober og 25. november.

kirkefrokost
Der er kirkefrokost efter gudstjenesten:
4. oktober, 1. november og 6. december.
Det koster 25 kr. eksklusiv drikkevarer. Der
kræves ingen tilmelding.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. september 2009
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Aktiviteter

Menighedsrådsmøder

MØDEAftener

Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage i
kirkens mødelokaler:

Ledelse og engagement
Tirsdag d. 8. september kl. 19.30.
Fællesmøde i Sognegården ved Domkirken.
Oplæg ved forstander Claus Bo Andreasen og bi
skop Karsten Nissen.

Torsdag den 27. august
Onsdag den 30. september
Torsdag den 29. oktober
Onsdag den 25. november
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.

VESTERVANG KLUB
Et tilbud om hyggeligt samvær i kirkens lokaler
for efterlønnere og pensionister.
Torsdag den 3. september kl. 14,30:
„Tre røde konger“
– Hansen, Kampmann, Krag –
Pastor Bent Ole Pedersen, Bjerringbro.
Torsdag den 17. september kl. 14:
„Sensommerudflugt“
Besøg på „Aunsbjerg“ m.m.
Torsdag den 1. oktober kl. 14,30:
„Storvask“
Fru Ingrid Houlind, Struer.
Torsdag den 22. oktober kl. 14,30:
„Taarupgård fra Herregård til Ungdomsskole“
Tidl. forst. Jørgen Vindvad, Hersom.
Torsdag den 5. november kl. 14.30:
„Oplevelser fra et langt liv“
Læge Mette Munk, Viborg.
Torsdag den 19. november kl. 14,30:
„Kirken i Kina“
Pastor Erik Bitsch, Lemvig.
Torsdag den 26. november kl. 14,30:
„I Inkaernes fodspor“
Lærer Jesper Hougaard Sørensen, Engesvang.

Sangaften i Vestervang
Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30
Sangaften under ledelse af organist Jørgen Bierring
Ehlers og sognemedhjælper Margit Rossmeisl.
Johannes evangeliet fortalt og gjort levende af
Lone Hertz
Onsdag d. 7.oktober kl.19.00
(Bemærk tidspunkt)
Er du der, Gud?
Onsdag d. 11. november kl. 19.30
Sogne- og hospicepræst Hanne Marie Houkjær
giver indblik i sit arbejde som sjælesørger.
Julie Berthelsen
Onsdag d. 18. november kl.19.30
Billetsalget starter torsdag d. 1. okt. Billetter kan
fra kl. 9.00-16.00 bestilles på tlf. 20 31 30 63, eller
afhentes på kirkekontoret hverdage mellem kl. 9
og 13. – Billetpris kr. 130,Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag d. 29. november kl. 16.00
Der er gratis adgang til koncerten

KIRKEHØJSKOLEN
Tirsdag d. 6. oktober
Kl. 13.30 Indskrivning
Kl. 14.00 Præst i felten: Når den kristne tro
møder krigens virkelighed
Teologisk medarb. v. Viborg Stift Thomas Frank.
Tirsdag d. 20. oktober
Kl. 14.00 Præst på sygehuset
Sognepræst Else Kruse Schleef.
Tirsdag d. 10. november
Kl. 14.00 Præst i psykiatrien
Sogne- og psykiatripræst Lotte Martin Jensen.
Tirsdag d. 24. november
Kl. 14.00 Præst på hospice
Sogne- og hospicepræst Edith Susanne
Troelsgaard.
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gudstjenesteliste
Søndag d. 6. sept. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
13.s.e.trin – prædiketekst: Luk.10,23-37
Indsamling: Den Danske Diakonissestiftelse
Søndag d. 13. sept. kl. 10.00: Marianne Telling
14.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 17,11-19
Søndag d. 20.sept. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
15.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 6,24-34
Høst/familiegudstjeneste (saftevand)
Onsdag d. 23. sept. kl. 19.30: Gudstjeneste for begyndere
Forklaringsgudstjeneste v. Margit Rossmeisl og
Else Kruse Schleef.
Søndag d. 27. sept. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
16.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 7,11-17
Gudstjenestesamtale
Indsamling: Dansk Missionsråd

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 62 00 82.
SOGNENYT udgives på bånd som kan
bestilles på kirkekontoret.
Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Søndag d. 4. okt. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
17.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 14,1-11 – (Kirkefrokost)
Søndag d. 11. okt. kl. 10.00: Jakob Bjerg
18. s.e.trin – prædiketekst: Matt. 22,34-46
Søndag d. 18. okt. kl. 10.00: Marianne Telling
19.s.e.trin – prædiketekst: Mark. 2,1-12
Gudstjenestesamtale
Søndag d. 25. okt. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
20. s.e.trin – prædiketekst: Matt. 22,1-14
BUSK-gudstjeneste (saftevand)
Søndag d. 1. nov. kl. 10.00: Marianne Telling
Alle Helgens dag – prædiketekst: Matt.5,1-12
Indsamling: Danske Sømands-og Udlandskirker – (Kirkefrokost)
Torsdag d. 5. nov. kl. 19.30
Aftengudstjeneste v. konfirmander.
Søndag d. 8. nov. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
22.s.e.trin – prædiketekst: Matt.18,21-35
Indsamling: KFUM`s sociale arbejde i Danmark
Gudstjenestesamtale
Søndag d. 15. nov. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
23.s.e.trin – prædiketekst: Matt.22,15-22
Juniorkonfirmandafslutning (saftevand)
Søndag d. 22. nov. kl. 10.00: Marianne Telling
Sidste søndag i kirkeåret – prædiketekst: Matt.25,31-46
Søndag d. 29. nov. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
1.s.i advent – prædiketekst: Luk.4,16-30
Børnegudstjeneste (saftevand)
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling her i sognet
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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Kristendommens rolle
i det moderne Kina
Onsdag d. 21. oktober kl. 19.30
i Vestervang Kirke.
Jørgen Nørgaard Pedersen, tidligere
generalsekretær i Dansk Santalmis
sion, Vicegeneralsekretær i Dan
mission, nu forfatter og konsulent
kommer og giver en opmuntrende
virkelighedsberetning om missio
nen, der lykkedes.
Med baggrund i de asiatiske kirkers
vækst og de vestlige missionsselska
bers ændrede rolle i kirkens mission
sættes der fokus på Kina, der har
den stærkest voksende kirke i ver
den. Hør om mennesker, for hvem
mødet med evangeliet fik afgørende
betydning.
Arr. Mission Afrika og Danmission
i Viborg og Vestervang menigheds
råd.

Efterårsmarked
For hele byen
Lørdag d. 21. november
Kl. 9.30-14.00
I Domkirkens sognegård
Tema: „At hjælpe børn og
unge i Afrika“
Mission Afrika og
Danmission

