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KIRKEBLAD FOR

adresser
Sognepræst Else Kruse Schleef,
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36.
Træffes efter aftale (undtagen
mandag)
eksc@km.dk
Konst. sognepræst Anders Fuglsang,
Gyvelvej 10, 8620 Kjellerup.
Tlf. 28 14 95 33. Træffes efter aftale
(undtagen mandag).
mail@fuglsangterapi.dk
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag 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,
Rughavevej 15, 1.tv., 8800 Viborg.
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

Glædelig jul
og godt
nytår
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nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menigheds
rådet
Afsked med Marianne Telling
I september måned meddelte
Marianne Telling os desværre, at
hun havde søgt nye udfordringer
og havde fået ansættelse som
sognepræst ved Skovshoved
Kirke, nord for København.
Midt i oktober holdt Marianne
Telling afskedsgudstjeneste
og ved den efterfølgende
kirkefrokost fik menigheden
anledning til at takke Marianne
Telling for hendes virke gennem
næsten 7 år i Vestervang. Et
meget berigende virke, som bl.a.
har været præget af Mariannes
store engagement i og øje for
de svageste i samfundet. Vi
står nu overfor igen at skulle
vælge ny præst – denne gang i
samarbejde med menighedsrådet
i Tårup og Kvols. En spændende
proces, hvor vi håber at kunne
videreføre den gode tradition
for at tiltrække inspirerende
og engagerede præster til
Vestervang Kirke.
Sparerunder rammer også
Vestervang Kirkes budget
Så nåede sparerunderne også
til kirkerne i Viborg. Provstiet
har bedt menighedsrådene
om at finde besparelser på ca.
3 % af budgettet for 2010.
Menighedsrådet har foreslået
provstiet, at besparelserne hos os
findes ved primært at begrænse
næste års budget til vedligehold
og til menighedsrådets
eget virke samt reducere
kassebeholdningen en smule.
Hermed håber vi at kunne undgå
at skære i de daglige aktiviteter,
koncerter og foredrag, som er så

centrale for livet i og omkring
kirken.
Jul og nytår står for døren.
For mange lurer den fare, at
julen bliver forbundet med
stress og jag for nu at nå det
hele før juleaften. Samtidig
er der en tendens til, at vi
kommer så tidlig i gang med
at markere juletiden, så vi
næsten ikke orker mere jul,
når den endelig kommer. Som
en mand engang sagde til mig
„snart får man den tanke, at
ordet juleafslutning betyder
afslutning på julen!“. Det er
en kunst midt i dette virvar at
bevare ro og forventning til
den kommende højtid. At vi
midt i de praktiske gøremål,
gaveindkøb og meget andet også
finder plads til en dyb glæde
over julens budskab: at Gud
lod sig vise på jorden i skikkelse
af Jesus, så menneskene kunne
erfare, at Gud er kærlighedens,
tilgivelsens, fællesskabets og
håbets Gud. Lad os øve os
i denne kunst – til glæde og
gavn for både os selv og vore
medmennesker.
På menighedsrådets vegne vil jeg
gerne ønske alle en glædelig jul
og et godt nytår!
Hanne Dalgaard.

At se hjerteligt
Julen er hjerternes fest, siger man. Og overalt i
julepynten dukker hjerterne frem. De klippes med
saks, flettes af glanspapir og findes i lyskæder og i
guld, sølv, messing og plastik udgaver.
Hjertet er hjemstedet for de gode fornemmelser
og medmenneskeligheden i os.
Især i julen ønsker vi, at freden og lyset skal
råde, og at vi må opleve hjerte-ligheden hos
hinanden.
Skuespilleren Flemming Jensen fortæller i sine
oplevelser fra Grønland om Umanak Fjeldet tæt
ved den grøndlandske by Umanak. „Umanak“
betyder hjerte, og byen har fået dette navn, fordi
Umanak Fjeldet ligner et hjerte. Når man kommer
flyvende til Umanak, kan man på et tidspunkt se
ind over byen med fjeldet bagved, og da ser man
tydeligt, at bjerget faktisk ligner et kæmpemæssigt
hjerte. Men når flyet så begynder at kredse for
at lægge an til landing, og man kommer til at se
bjerget fra en anden vinkel, kan man slet ikke se
ligheden med hjertet. Det kan man lære noget af,
siger Flemming Jensen: „Når vi ikke kan se, at et
andet menneske er hjerte-ligt, kan det skyldes, at
man ser på det fra en forkert synsvinkel!“.
Julens evangelium kan det med „den rigtige
synsvinkel“. Når vi hører om barnet, der kommer
lille og afmægtig til verden, om lyset fra stjernen

og englene, der sang
for hyrderne på
marken, så ligner det
længslen, der bor
i vores hjerter. Så
bliver vi set på fra den
rigtige synsvinkel,
så sænker freden sig
over os, som et barn
der ikke spørger om
lov, men bare kommer
til verden på sin fødselsdag. Man kan have nok så
travlt med at få julen forberedt og fejret rigtigt fra
alle synsvinkler. Det kan være svært også at se og
fornemme hjerte-ligheden hos de andre, der også
har travlt.
Mange glæder sig til jul og en del frygter
hjerternes fest, fordi en sorg, ensomhed eller
sygdom påvirker synsvinklen.
Julenat ændrede Gud sin synsvinkel på verden.
Han kom til jorden som et lille skrøbeligt barn,
det mest hjerte-lige verden havde set nogensinde.
Derfor er julen hjerternes fest. Fordi Gud ser det
hjerte-lige i os og møder os med lys og fred, så vi
må se det hjerte-lige hos hinanden.
Hjertelig jul.
Else Kruse Schleef
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Farvel til
Vestervang Kirke
Der faldt også tårer der, hvor glæden lo. Vi må kende tvivlen for at kunne tro.
Vi kan ikke flygte, fra det skøre ler. Det som aldrig brister, blomstrer ikke mer.
Vi må altid flygte, for at finde hjem. Flugt og savn er brødre. Tilgiv også dem.
Livet stjæler livet. Drømme går i skred. Vi må gennemleve for at leve med.
Angsten i vort hjærte. Tvivlen i vor hånd. Alt skal gennemleves, for at blive ånd.
Alt vil modnes langsomt. Alt skal genopstå. Livet kommer til os når vi tror derpå.
Livet modnes langsomt. Bristet frø skal gro. Der faldt også tårer, der hvor glæden lo.
Svigter den du elsker. Elsker han dig mer. Vi kan ikke flygte fra det skøre ler.
Vi må gå i mørke for at finde hjem. Mange søger hjemad. Vi må elske dem.
Dette digt af Halfdan Rasmussen indfanger meget
godt den glæde og smerte der lige nu er min. Og
gode digte siger mere, end vi kan sige selv, og
tolkningen i et digt er åbent og hver især finder sit
liv og sig selv, genkendt og set, måske..
Jeg glæder mig, fordi jeg skal begynde en ny
fase i mit liv, som præst i Skovshoved Kirke, nord
for København. I en smuk kirke, i et travlt sogn og
tæt ved min familie.
Og jeg føler smerte og vemod, fordi det dermed
også er blevet tid til at sige farvel. Sige farvel til
en masse dejlige mennesker som jeg har lært at
kende i de knap 7 år som præst i Tårup-Kvols og
Vestervang sogne. Farvel til en smuk egn, smukke
gamle kirker der emmer af historie og ånd. Det
er hårdt at rejse fra udsigten, der møder mig hver
morgen fra vinduet i præstegården, - udsigten
ud over Hjarbæk Fjord. Og farvel til den nye
fine hvide Vestervang Kirke, hvor der venter
menigheden en masse gode oplevelser fremover.
Det har været lærerige år, og jeg føler stor
taknemmelighed over at have fået lov til at følge
familier gennem flere dåb, konfirmationer og
vielser. Også de svære stunder med dødsfald og
begravelse siger jeg tak for. Tak for tilliden, tak
fordi I har vist mig, hvordan det er muligt at leve
videre, selv efter svære, tunge tab. Jeg kan ikke sige
alle personligt tak for alt hvad jeg har fået, og den
varme jeg altid er blevet mødt med, men det har
betydet meget for mig.
Jeg rejser herfra med en ballast af gode møder.
Hvad enten det har været det hurtige møde eller
den lange samtale, så har jeg altid mødt venlighed,
smil og varme. Og ærlighed. Vi kan godt tale om
det, vi er uenige om, og være gode venner alligevel.
Jeg har oplevet sogne, der knokler for det gode
fællesskab, der ikke ønsker alle skal være ens, men
at der skal være plads til alle, på mange forskellige
måder. Jeg har ofte sagt, at dette var en god egn
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at komme til som tilflytter. Fordi man blev mødt
med åbenhed og uden fordomme.
Menighedsråd og personale ved kirkerne er afgørende for, at kirken bliver et godt sted at komme.
Og her har jeg oplevet dedikerede og engagerede
menighedsråd, og samvittighedsfuldt og venligt
kirkepersonale. Tak for alle de gode timer, tak for
hjælp og støtte, og for jeres humor og overbærenhed når det var nødvendigt. Tak til alle!
Marianne Telling

Søndag den 18/10 blev en bevæget dag, som jeg
vil tænke tilbage på med stor taknemmelighed.
Et smukt arrangement i kirken, og så mange
mennesker der var mødt op for at sige farvel. Og
tusind tak for de mange smukke gaver!
Marianne Telling

Mit første år i Vestervang
Menighedsråd
I kirkebladet her havde jeg i foråret 2009 et
indlæg under overskriften: „Præsentation af nye
menighedsrådsmedlemmer“. Nu er der så gået
et år, siden det nye menighedsråd er trukket i
arbejdstøjet, og det gør, at jeg føler trang til at
udtrykke mig om forløbet i denne periode.
Jeg kan oplyse, at det for mig har været en
periode, hvor der naturligvis har været mange nye
ting at sætte sig ind i.
Jeg føler selv, at mange ting er lykkedes,
takket være et fagligt dygtigt personale i kirken,
samt erfarne folk i menighedsrådet. Men der er
stadigvæk store udfordringer i en kirke og et sogn
som Vestervang, der har store visioner for at være
en moderne og velfungerende kirke. Med store
besøgstal.
Opgaverne ved Vestervang Kirke
Lad mig blot nævne nogle af de opgaver, som der
er og bliver arbejdet med.
Vi har besluttet, at Vestervang Kirke skal
være en Vejkirke. Det sker formentlig i 2010. Så
arbejder vi i øjeblikket med at få lavet et regelsæt
om evt. udlejning af kirkens lokaler i forbindelse
med kirekelige handlinger. Måske kan det sættes i
gang sidst på året 2009?
Ligeledes arbejder et udvalg på det vi kal
der „De 7 spørgsmål“ til menighedsrådene.
Menighedsrådet har en arbejdsdag i januar til dette
og i foråret inviteres til sogneaften om emnet.
Vi arbejder lige nu på, om det kan lykkes at få
præsteboligen udbygget med et par værelser mere.
Vi har tegninger og byggetilladelse klar. Der er
licitation sidst i oktober, så håber vi bare på, at
vi kan få økonomien til at hænge sammen, så vi
hurtig kan komme i gang.
Der har naturligvis også været en del opfølg
ning på afslutning af byggearbejdet på Vestervang
Kirke. Lige nu står vi foran at skulle lave et års
eftersyn på sidste etape af byggeriet.
Energimærkning
Og så er præstebolig og kirke også underlagt
lovgivning om energimærkning af bygninger. Det
sker i oktober og november måned. Jeg kan også
oplyse, at vi i efteråret får sat automatik på kirkens
udvendige døre, samt på en del af de indvendige
døre, så kirken er tilgængelig, handicapvenlig og
brandsikker.

Der arbejdes også på at fremtrylle midler til et
flygel til kirken. Måske kan det være klar til brug
til jul?
Jeg vil også gerne minde om, at det, som nok
mange er bekendt med „er sparetider i Danmark“.
Det gælder selvfølgelig også den danske folke
kirke. Vi er blevet pålagt en ikke ubetydelig
besparelse på budgettet for 2010. Menighedsråd
og ansatte har ved fælles hjælp forsøgt at finde de
besparelser, så det ikke går ud over de kirkelige
aktiviteter.
Der har også været holdt en del møder i
provstiet. Lad mig blot nævne nogle. Valg
til provstiudvalg, budget og økonomimøder,
drøftelser af forslag om en evt. ekstern konsulent
til hjælp for kontaktpersoner i sognene. Endelig
arbejdes der også i provstiet med muligheden for
at ansætte en ungdomspræst til Viborg sognene.
Her sidst i oktober måtte vi desværre tage
afsked med en af vore præster Marianne Telling.
Nu er der konstitueret en vikar i stillingen, og
vi må i gang med at ansætte en ny præst. En
spændende opgave, som jeg glæder mig meget til at
være med til.
Til vores menighedsrådsmøde d. 29. oktober, et
år efter min tiltræden, er der så ny konstituering
af menighedsrådet. Det er vist sådan, at bl.a.
formanden er på valg hvert år. Det betragter jeg
som lidt af en eksamen. Så bliver det spændende,
hvad han eller hun hedder til næste år.
Jeg vil slutte med en tak til personale, diverse
udvalg, alle frivillige samt kolleger for et godt
og konstruktivt samarbejde. Jeg glæder mig til
kommende opgaver.
Michael Hansen,
formand.
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Ny præstevikar
ved Vestervang Kirke
Jeg hedder Anders Fuglsang og skal være præstevikar i
Vestervang sogn de kommende måneder. Jeg har været
præst i 12 år. Tidligere sognepræst syd for Viborg og sygehuspræst. Jeg lever nu som freelance med egen psykoterapeutisk praksis, som foredragsholder, kursusleder, supervisor og præst.
Jeg er gift og har 2 børn. Jeg glæder mig til at skulle
virke som præst i Vestervang.

Gudstjeneste for begyndere

22 børn fra Vestre Skoles 3. klasser og 3.x på Vestervang Skole har gået til juniorkonfirmandundervisning
i Vestervang Kirke.
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JULENS ARRANGEMENTER
de ni læsninger
Onsdag den 9. december kl. 19.30
Julens poesi i ord og toner. En julekoncert, hvor
julesalmer veksler med julens tekster.
Viborg Musikskoles kor ved dirigent Ole Gad
medvirker, og teksterne vil blive læst af
forskellige mennesker fra sognet.

LUCIA-GUDSTJENESTE
3. søndag i advent, den 13. december kl. 10.00
er der familiegudstjeneste, hvor børnekoret går
Luciaoptog og synger et par salmer.

NYTÅRSAFTENSGUDSTJENESTE
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
den 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. 30 min., så man kan nå
frem til festen inden dronningens nytårstale.

INGEN GUDSTJENESTE NYTÅRSDAG
JULEAFSLUTNINGER I KIRKEN
Ind under jul er der forskellige juleafslutninger for
sognets børn:
Onsdag den 16. dec. kl. 9.30: For
dagplejemødre med børn og for hjemmegående
forældre med børn. Tilmelding til kirkekontoret
senest den 7. december.
Torsdag den 17. december kl. 10.00: For
børneinstitutionerne i sognet.
Fredag den 18. december kl. 8.45 og kl. 10.00:
For Vestervang Skole.

SYNG JULEN IND
Lørdag den 19., mandag den 21. og onsdag den
23. december kl. 19.00:
Som optakt til julen synger Vestervang Kirkes
pigekor med organist Jørgen Ehlers og det lille
kor „De himmelblå“ nogle af julens dejlige salmer
vekslende med fællessang. Den 23. december
medvirker også „Nissebanden“, kirkens børnekor.
Programmet varer ca. en halv time hver af de tre
aftner.

Da vi holder nytårsgudstjeneste den 31. december,
bliver der ingen gudstjeneste nytårsdag.

HELLIGTREKONGERS GUDSTJENESTE
Vi afslutter julens højtid med en aftengudstjeneste
Helligtrekongers aften tirsdag den 5. januar 2010
kl. 19.30.
Juletræerne tændes for sidste gang, og vi ser
dem brænde ud, vi går på en kort pilgrimsvandring
under stjernehimlen, og koret „De himmelblå“
synger for os.

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

JULEKONCERT
Søndag den 29. november kl. 16.00.
Der er gratis adgang.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. januar 2010
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Giv sultne hjælp til selvhjælp
Vestervang Sogn samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag
den 7. marts og går dermed til kamp mod sult i verden.
Hvert sjette menneske på kloden får ikke nok at spise. Hver aften
går de sultne i seng, uden at vide om de får mad næste dag.
Josephine Bwanali er en af dem. Hun er flyttet fra sin voldelige ægtemand og bor nu i landsbyen Kagodo i det nordlige Malawi sammen med sine fire børn og sin mor. Familien er så fattig, at de
voksne højst får mad én gang om dagen, mens børnene får majsgrød, når de kommer hjem fra skole og igen om aftenen.

Josephine Bwanali har ikke mad nok til at mætte
sine fire børn hver dag. Den lille jordlod, som hun
dyrker sammen med sin mor, giver ikke udbytte
nok. Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde kan hjælpe den fattige mor i Malawi – og
andre som hende.

Når Vestervang Sogn søndag den 7. marts for 12. gang er med i Folkekirkens Nødhjælps årlige
sogneindsamling er det for at hjælpe familier som Josephine Bwanalis. De kan f.eks. lære at dyrke
jorden, så den giver et større udbytte.
„En milliard mennesker lever med daglig sult. Men sådan bør det ikke være i en verden, der kan
producere mad nok til alle. Vi er med i sogneindsamlingen for at bekæmpe sult i verden,“ siger
indsamlingsleder Flemming Nüchel i Vestervang Sogn og opfordrer sognebørnene til at melde sig
som indsamlere.
„Jo flere indsamlere der melder sig, des flere gadedøre kan vi nå ud til, og des flere mennesker kan
vi hjælpe,“ siger han og understreger, at både de borgere, der går ud med raslebøsserne og de, der
putter noget i dem, bidrager til at forbedre familien Bwanalis’ og andre fattige familiers fremtid.
Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 7. marts til kirkekontoret, tlf. 86 62 69 40.

Søndag den 7. marts samler Vestervang Sogn
ind ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 2010. Du kan være med til at bekæmpe
sult i verden.
Meld dig som indsamler allerede nu.
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BØRNENES HJØRNE

AKTIVITETER

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

VESTERVANG KLUB

Lørdag den 13. februar kl. 15.00.
Fastelavnsgudstjeneste for alle børn i hele
sognet, der indbydes til at deltage – meget
gerne klædt ud. Efter gudstjenesten er der
fastelavnsboller til alle, og FDF arrangerer
tøndeslagning på plænen foran kirken.

KOM OG SYNG MED
Tilbud til dagplejemødre, forældre på orlov,
bedsteforældre 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 onsdage fra 9.40 – 10.20:
3. februar, 17. februar, 3. marts, 17. marts, 7.
april og 21. april.

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.
E-mail: mads.staun@tdcadsl.dk
Onsdag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælderen.

Torsdag den 10. dec. kl. 14,30:
„Lucia ved kirkens børnekor“
„ADVENTSHYGGE“
sognemedhj. Margit Rossmeisl, Vestervang.
Torsdag den 7. jan. kl. 14,30:
„Hvorfor Helligtrekonger?“
sognepræst Else Kruse Schleef, Vestervang.
Torsdag den 21. jan. kl. 14,30:
„ISLAND“
rejsefilm ved eksp.sekr. Finn Hessellund, Viborg.
Torsdag den 4. feb. kl. 14,30:
„En soldat fortæller om sorger og glæder i Afganistan“
flyverspecialist Bent Sten, Karup.
Torsdag den 18. feb. kl. 14,30:
„Glimt fra Viborg Kirkegaard“
kirkegårdsleder Niels Kruse, Viborg.
Torsdag den 4. marts kl. 14,30:
„Knud Rasmussen, verdensberømt polarforsker“
højskolelærer Terkel Berg-Sørensen, Silkeborg.

KIRKEHØJSKOLEN
Tirsdag d. 9. februar
Kl. 14.00 Kvinder i bibelen
En række af Bibelens mest fascinerende skikkelser
er kvinder. Vi vil møde nogle af dem gennem de
bibelske fortællinger og også gennem forskellige
kristne, gnostiske, jødiske og andre religiøse
traditioners forhold til dem, og gennem kunstens
og litteraturens fortolkninger.
Sognepræst Line Skovgaard Pedersen, Tårnby.
Tirsdag d. 23. februar
Kl. 14.00 Desmond Tutu historisk og teologisk
belyst
Peter Lodberg fortæller om den varme, muntre og
tankevækkende sydafrikanske biskop Desmond
Tutu. Vi vil få belyst Tutu historisk og teologisk og
få hans forunderlige liv og tænkning aktualiseret
ind i en dansk sammenhæng.
Lektor v. Aarhus Universitet Peter Lodberg.
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Aktiviteter
MØDEAFTNER
De ni læsninger
Onsdag d. 9. december 2009 kl. 19.30
Se side 7.
Syng julen ind
Lørdag d. 19. mandag d. 21. og onsdag d. 23 december kl. 19.00
Se side 7.
Johannes Sløks liv og tænkning.
20. januar 2010 kl. 19.30
Biskop Kjeld Holm vil med baggrund i sin bog, „Mennesket er en
misforståelse - mit venskab med
Johannes Sløk“ fortælle om 35 års
venskab med den karismatiske,
arrogante og generøse teologiske
professor, hvis liv og forfatterskab
var nøje forbundet. Alt, hvad han
skrev, havde sin baggrund i et kompliceret privatog følelsesliv. Alligevel formåede han at skildre
menneskelivets vilkår, så det var alment og berørte enhver.
En kirkedag i Vestervang. Grænser for
barmhjertigheden?
30. januar 2010 kl. 9.30 – 15.00
Se side 11.
Willy Egemoses Trio. Kirkekoncert med klaver
bas og trommer
onsdag d. 3. februar 2010 kl. 19.30
Den trio, kirken får besøg
af, er noget helt specielt. 3
af Danmarks absolut bedste
rytmiske musikere har sat sig
stævne her i kirken. På klaver
kommer Willy Egemose,
kendt jazzpianist og organist,
foregangsmand for nye melodier
i Den danske Salmebog. På
kontrabas Jeppe Smidt Olsen et fornemt bud på
en af Danmarks bedste basister og på trommer
Morten Lund den tidligere „Viborgdreng“ der nu
er en international kendt musiker, og som bl.a. i
2007 modtog den fornemme danske Ben Websterpris.
Overskuddet fra denne koncert vil gå til
anskaffelse af et flygel til kirken.
Billetsalget starter d. 7. jan. 2010. Billetter kan fra
kl. 9-16 bestilles på tlf. 20 31 30 63, eller afhentes
på kirkekontoret/købes ved indgangen.
Billetpris kr.80,10

Filmcafé: „Som i himlen“
onsdag 24. februar 2010 kl. 19.30
I år skal vi se filmen: „Som i himlen“, der
handler om Daniel Daréus – en dirigent i verdensklasse.
En dag beslutter han sig pludselig for at
trække sig tilbage fra musikscenen, og slå sig
ned i sin barndomsby i det nordlige Sverige.
Det opdager det lokale kirkekor, der lokker
det musikalske geni til at kigge forbi til deres
øveaftener. Det får konsekvenser. Ikke blot
for det hurtigt voksende kor, men bestemt
også for Daniel.
En følsom film, som på overfladen rummer
mange hverdagsemner, og som under overfladen byder på meget mere.
Efter filmen debatterer vi relevante problemstillinger over et glas vin og en bid ost til en
pris af 25 kr.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage
i kirkens mødelokaler:
Torsdag den 14. januar
Torsdag den 25. februar
Tirsdag den 23. marts
Alle, som har lyst, er velkommne til at møde op.
Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgangen til kirken ugen inden mødets afholdelse.
Punkter til dagsorden kan indsendes til menighedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2
uger før mødets afholdelse.
kirkefrokost
Der er kirkefrokost efter gudstjenesten:
6. december, 3. januar og 7. februar.
Det koster 25 kr. eksklusiv drikkevarer. Der
kræves ingen tilmelding
LITTERATURKREDS
Onsdagene d. 27. januar og 24. februar.

Aktiviteter

En kirkedag i Vestervang. Grænser for barmhjertigheden?
Lørdag d. 30. januar 2010 kl. 9.30-15.00
Morgensang og formiddagskaffe
Kan man være troende muslim og fanatisk demokrat?
Om formiddagen skal vi møde Sherin Khankan, cand.mag. i religionssociologi
og filosofi, medstifter og formand for Forum for Kritiske Muslimer. Sherin
Khankan er en syntese af øst og vest: Halvt syrer, halvt finne. Sherin Khankan
vil i foredraget give sit bud på barmhjertighedens væsen og lægge op til debat.
Frokost
Guds barmhjertighed?
Efter frokost vil Doris Ottesen genfortælle Kerstin Ekmans: „Guds barmhjertighed“.
I Doris Ottesens genfortælling om jordemoderen Hillevi Klarins vanskeligheder
med i sit personlige liv at komme til klarhed over barmhjertighedens væsen, bliver dette store teologiske spørgsmål gjort både nærværende og vedkommende
for den enkelte. Doris Ottesen er kendt som en spændende litteraturfortæller og
øser af en bred erfaring som sognepræst, underviser, forsker og forfatter.
Det koster 100 kr. at deltage inkl. bespisning.
Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag d. 28. januar 2010. Alle er velkomne!

Foto: Suste Bonnén

Nyt på Gallerigangen
I Januar og februar vil Elly Fisker Eriksen udstille nogle af sine billeder og akvareller. Om
sig selv fortæller hun:
Jeg har tegnet og malet, siden jeg var barn. Jeg husker stadigvæk den lille æske filia oliekridt,
man fik udleveret og som skulle bruges på tegninger af stjernemønstre og lignende!
Senere på arkitektskolen stod jeg og kiggede på min lærer Per Marstrand - han bare stod der
og malede den ene dejlige akvarel efter den anden af Venedigs smukke gamle faldefærdige
bygninger og kanaler med gondoler. Da lovede jeg mig selv, at det ville jeg også kunne.
Det har jeg knoklet for lige siden. Men jeg maler ikke som Per Marstrand, for jeg har mit
eget billedudtryk, som jeg har udviklet efter mere end 30 års arbejde med akvarellen.
Jeg kan også lide at tegne med blyant, kul og kridt. Ja, det er svært at begrænse sig, så
akrylmaleri, er også blevet en del af mit billedsproglige virkefelt.
Allerhelst vil jeg sidde ude, lunt og godt i læ for regnen og vinden, med solen i ryggen
og male akvarel af landskabet, men jeg kan også godt finde på at kaste mig over de gamle
mestres værker og forsøge at gå i deres fodspor.
Se mere på Ellys hjemmeside http://www.123hjemmeside.dk/ellyfisker/7599041

Fernisering søndag den 17. januar umiddelbart efter gudstjenesten.
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gudstjenesteliste
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
Søndag d. 6. dec. kl. 10.00: Anders Fuglsang
2.s.i.advent – prædiketekst: Matt. 25,1-13
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i sognet. Kirkefrokost
Søndag d. 13. dec. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
3.s.i.advent – prædiketekst: Luk. 1,67-80. Lucia
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i sognet
Familiegudstjeneste (saftevand). Gudstjenestesamtale.
Søndag d. 20. dec. kl. 10.00: Anders Fuglsang
4.s.i.advent – prædiketekst: Johs.3,25-36
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i sognet
Torsdag d. 24. dec. Juleaften
Kl. 13.30, kl. 14.45 og kl. 16.00 Else Kruse Schleef
Prædiketekst : Luk.2, 1-14
Indsamling: Børnesagens Fællesråd
Fredag d. 25. dec. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Juledag – prædiketekst: Johs. 1, 1-14
Indsamling: Børnesagens Fællesråd
Lørdag d. 26. dec. kl. 10.00: Anders Fuglsang
2. juledag – prædiketekst: Matt.10,32-42
Søndag d. 27. dec. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Julesøndag – prædiketekst: Matt.2,13-23
Torsdag d. 31. dec. kl. 15.00: Else Kruse Schleef
Nytårsaftensgudstjeneste (se inde i bladet s.8)
Fredag d. 1. jan. Nytårsdag: Ingen gudstjeneste
Søndag d. 3. jan. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Helligtrekongers søndag – prædiketekst: Johs. 8,12-20
Indsling: Det Danske Bibelselskab. Kirkefrokost
Tirsdag d. 5. jan. kl. 19.30: Else Kruse Schleef
Helligtrekongersaftengudstjeneste. (Se inde i bladet)
Søndag d. 10. jan kl. 10.00: Anders Fuglsang
1.s.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Mark 10,13-16
Indsamling: Missionen blandt hjemløse
Søndag d. 17. jan kl. 10.00: Anders Fuglsang
2.s.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Johs. 4,5-26
Indsamling: Mellemkirkeligt arbejde
Søndag d 24. jan kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Sidste s.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Johs. 12,23-33
Indsamling: Den Danske Sømandskirke. Gudstjenestesamtale.
Søndag d. 31. jan kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Septuagesima – prædiketekst: Matt. 25,14-30
Søndag d. 7. feb. kl. 10.00: Anders Fuglsang
Seksagesima – prædiketekst: Mark 4,26-32. Kirkefrokost
Lørdag d. 13. feb. kl. 15.00: Børne fastelavnsgudstjeneste. (se inde i bladet)
Søndag d. 14. feb. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Fastelavn – prædiketekst: Luk 18,31-43ª
Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler
Søndag d. 21. feb. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
1.s.i fasten – prædiketekst: Luk 22,24-32. Gudstjenestesamtale
Søndag d. 28. feb. kl. 10.00: Anders Fuglsang
2.s.i fasten – prædiketekst: Mark 9,14-29
Søndag d. 7. marts kl. 10.00: Else Kruse Schleef
3.s.i fasten- prædiktekst: Johs. 8,42-51. Kirkefrokost
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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

Kirkebil: Alle ældre eller gangbe
sværede 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 under prædikenen).
Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mission –
Folkekirkens 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.

Flygel-indsamling
Se kirkens hjemmeside.
Alle bidrag modtages med tak
Foretrækker man at give et
bidrag elektronisk, kan der
overføres en gave til konto:
reg. 9255 konto 68 82 108 889
Tak for enhver gave.
Flygeludvalget.

