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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 Maria Sønderby
Andersen, Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28.
Træffes efter aftale (undtagen
mandag). mlsa@km.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
lukket mandag i ugerne 26-33
Menighedsrådsformand
Michael Hansen, Merianvej 7.
Tlf. 21 71 13 32.
Kordegn Henning Lund, .
Nørremøllevej 25f. 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. tv. 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
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nyt fra menighedsrådet
Hjertelig velkommen til vores
nye præst.
Det er med stor glæde, vi
kan byde velkommen til
Maria Louise Sønderby
Andersen som ny sognepræst
her ved Vestervang Kirke. I
menighedsrådet ser vi frem til at
starte samarbejdet med Maria,
som er ansat i den præstestilling,
vi deler med Tårup-Kvols.
Maria er nyuddannet teolog,
men har rigtig god erfaring med
samarbejdet i en kirke, da hun
ved siden af teologistudierne har
været fastansat kordegnevikar
ved Århus Domkirke. Vi glæder
os til at byde Maria hjertelig
velkommen, når hun indsættes
her i kirken i forbindelse med
gudstjenesten d. 6. juni 2010.
Læs i øvrigt mere om Maria inde
i bladet, hvor hun præsenterer
sig selv.
En kordegn takker af...
Her i foråret har kordegn
Henning Lund desværre
bebudet, at han ønsker at
fratræde sin stilling som
kordegn med udgangen af
august 2010. Alt har sin tid,
og for Henning er tiden nu
kommet til at afslutte mange
gode år på arbejdsmarkedet,
heraf de sidste 8 ved Vestervang
Kirke. I menighedsrådet har
vi stor forståelse for Hennings
beslutning, selv om vi er utrolig
kede af at miste ham som en
særdeles kompetent og vellidt
medarbejder. Henning har med
sit venlige og imødekommende
væsen været vigtig for mange
menneskers møde med kirken og
kordegnekontoret. Samtidig har
det ikke været noget problem

at have ansvar for et budget og
begive sig ud i store økonomiske
opgaver, som udvidelsen af
kirken jo har været, når man har
en dygtig mand som Henning til
at holde styr på finanserne!
Vejkirke.
Vestervang Kirke er nu kommet
med i Kirkefondets pjece over
vejkirker i Danmark. Det er
en pjece, som ligger rundt på
turistkontorer m.v., og vi håber,
mange vil få lyst til at kigge
indenom i vores kirke. Det
fremgår af pjecen, at man kan
lave aftale med Niels Lautrup
om at få en rundvisning, og
det håber vi, mange vil benytte
sig af, for der er vel kun få, der
kender kirken og dens historie
så indgående som Niels!
40 års jubilæum og nye kort
med billeder af kirken.
Til december fylder Vestervang
Kirke 40 år. Menighedsrådet
er så småt gået i gang med at
planlægge, hvordan dette kan
markeres med festgudstjeneste,
koncert og en sammenkomst,
hvor vi sammen kan fejre
jubilæet. Samtidig arbejder vi
også på at få udarbejdet en ny
pjece om kirken og nogle nye
kort med billeder af vores fine
kirkebygninger.
Til slut er kun tilbage at ønske alle en lys, varm og livsbekræftende sommertid!
På menighedsrådets vegne
Hanne Dalgaard.

Gudstjeneste til tiden?
Hvad mener du om gudstjenesten i Vestervang Kirke?
Gudstjeneste er til en hver tid den levende menigheds møde med den levende Kristus. Derfor er
gudstjenester som alt andet møde, noget der sker i
nutid. Det er, når vi fejrer gudstjeneste, nu vi lytter, synger, døbes og velsignes. Jesus har lovet, at
hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der vil
han være til stede. Som den opstandne Kristus er
han nærværende i den gudstjenestefejrende menighed her og nu.
Hvordan finder dette møde sted? Hvordan skal
en gudstjeneste være for at den er god? Passer den
gudstjenestekultur vi har i Vestervang Kirke til
menighedens ønsker og forventninger til en gudstjeneste? Kunne små ændringer gøre det lettere for
folk at føle sig hjemme? Eller er det ved at holde
fast ved traditionen, at vi sikrer, at alle kan være
med, fordi det hele er som for 20 år siden?

Spørgsmålene

Spørgsmålene er mange, og svarene er afhængig af,
hvem man spørger. Heldigvis er gudstjenesten
noget, alle har en mening om, hvad enten man deltager jævnlig eller blot holder af at komme, hvis
man er inviteret til barnedåb eller konfirmation.
Det er vigtigt og godt, at spørgsmålene stilles, og
jeg håber meget, at debatten kan holdes i gang
og få alle både menighed, præst og ansatte til at
tænke videre og enten stå styrket fast på sit
standpunkt eller mærke, at ens holdninger ændrer
sig.
Samtalen om den gode nutidige gudstjeneste er
vigtig, fordi form og indhold ikke kan adskilles.
Hvordan vi holder gudstjeneste, er udtryk for,
hvorfor vi holder gudstjeneste. Når vi beskæftiger
os med gudstjenestens form, beskæftiger vi os
samtidig med dens indhold. Man kan sige, at formen ikke skal dyrkes på bekostning af indholdet,
men at formens kræfter sættes fri i indholdets tjeneste. Gudstjenesten er menighedens, og menigheden vælger præster til at lede gudstjenesten på menighedens vegne. Derfor er det vigtig både for
præst og menighed, at der er dialog med så mange
forskellige mennesker som muligt.

Gudstjenesten under kirkens
ombygning

Da Vestervang Kirke et års tid før genindvielsen i
november 2008 var lukket, blev der fejret gudstje-

neste i et mødelokale i kirken, der var
indrettet hertil.
De anderledes
rammer gav konkret
anledning og lejlighed til at eksperimentere og lave ændringer i måden
gudstjenesterne
foregik på. Man
undlod at bede indgangsbøn og udgangsbøn og lod i
stedet kordegnen byde velkommen med en indledning, som præsten havde skrevet. Menigheden rejste sig op under første og sidste salme og blev siddende under alle læsninger. Nadveren foregik kontinuerlig, det vil sige, at man gik op, fik brød og
vin og satte sig ned igen uden at samle en gruppe
ad gangen, som man gør om nadverbordet i kirken. Meddelelserne blev flyttet hen sidst i gudstjenesten og blev læst op af kordegnen før postludiet.

Efter kirkens genindvielse

Da det nye kirkerum blev taget i brug gik man tilbage til at holde gudstjeneste som før ombygningen, dog bevarede man meddelelserne sidst i gudstjenesten. Gudstjenesten har altså nu den form
som den med tiden har fået i Vestervang Kirke –
i overensstemmelse med den århundrede lange tradition, vi er forpligtet på. Der gøres en del ud af at
holde gudstjenesten på en time, så den er mere
overskuelig at deltage i, også hvis man er et lidt
uroligt ungt menneske, eller af en eller anden
grund har svært ved at sidde længe. Organisten
bruger et nutidigt tonesprog, præster forsøger at
tale anno 2010, kirketjenere deler salmebøger ud
til alle ved indgangen. Der gøres en stor indsats
for at dåbsforældre og gæster føler sig velkomne,
og menigheden virker glade for dåb i søndagens
gudstjeneste. Der er „kirke for dig“ som et tilbud
til børn under prædikenen. Kirkerummet er lyst
og imødekommende.
Menighedsråd, præster, ansatte, inspirationsudvalg og mange andre har i et stykke tid diskuteret,
om der var ønske om ændringer i højmessen, dvs.
den faste gudstjeneste kl. 10 om søndagen. Det
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Ny sognepræst ved
Vestervang Kirke
Maria Sønderby Andersen, der den 6. juni indsættes i embedet
ved Vestervang Kirke, har sendt følgende til Sognenyt
Jeg glæder mig til mit nye arbejde som præst
i Vestervang samt Tårup og Kvols sogne. Jeg
ser frem til at lære jer at kende – både menighed, menighedsråd og kolleger.
Kort kan jeg fortælle om mig selv, at jeg er
født og opvokset ved Grauballe nær
Silkeborg. Efter et års ophold i Frankrig flyttede jeg til Århus, hvor jeg begyndte at læse
teologi ved Århus Universitet.
Teologistudiet er bredt, og det har jeg benyttet mig af ved at beskæftige mig med bl.a.
Karen Blixen, sjælesorg i sygeplejen og kirkekunst. Jeg afsluttede teologiuddannelsen
sommeren 2009 og gik derefter på Pastoralseminariet i Århus.
Siden 2006 har jeg været ansat i Århus
Domkirke som kirketjener- og kordegnevikar, og efter teologistudiets afslutning som
kordegn samme sted.

blev besluttet at afprøve nogle af idéerne i en periode fra 1. søndag i advent og 3 måneder frem. I
den tid har præsten budt velkommen inden bedeslagene og kort introduceret til søndagens særlige
stemning. Der udover har man bedt menigheden
rejse sig under første og sidste salme.
Nu er de tre måneder for længst gået og forsøget er ophørt. Så er der tid til tilbagemeldinger, til
reflektion og eftertanke i forhold til nye oplevelser og gamle holdninger. Tilbagemeldingerne er
forskellige. Nogle var glade for forsøget, andre
melder tilbage, at de er glade for, at det er slut.
Mange har måske ikke opdaget, at forsøget var
der, andre kan sige, at for dem betyder det ikke så
meget med små ændringer i liturgien eller ej, bare
der fejres gudstjeneste i en levende menighed og
man ved, man er velkommen.

Udviklingen

Udviklingen af en gudstjenestekultur er en spændende proces, som jeg vil opfordre alle i menighe4

I min fritid spiller jeg tværfløjte og har i
denne forbindelse medvirket ved gudstjenester i flere østjyske kirker.
Jeg håber at møde mange af jer til min ordination d. 26. maj og indsættelse 6. juni i
Vestervang Kirke som startskud til et godt
samarbejde med menigheden, menighedsrådet, præsten og skolen i Vestervang Sogn.-

Efter indsættelsesgudstjenesten den 6. juni er
menighedsrådet vært for
en sandwich i kirkens
lokaler. Kom og hils på
vores nye præst!

Maria Sønderby Andersen

den, der har lyst, til at tilkendegive sin mening
om. Menigheden er her forstået som alle døbte i
Vestervang Sogn, eller andre steder, som har valgt
Vestervang Kirke til deres. Man kan skrive, sende
en mail, ringe eller bare snakke med menighedsrådsmedlemmer, præster og andre ansatte ved kirken, når man møder os.
Form og indhold kan ikke adskilles og der sker
et møde i nuet hver gang, vi holder gudstjeneste.
Form og indhold kom til at hænge sammen, da
Gud blev menneske. „Ordet blev kød og tog bolig
i blandt os“ står der allerførst i Johannesevangeliet. Det er så radikalt, at det betyder, at mennesker kan møde Gud i former som fysisk kan sanses: i ord, bevægelser, rummets form, musik, smag,
lugt og berøring. At tænke med og forholde sig til
gudstjenesten i tiden er en livgivende måde at beskæftige sig med selve indholdet på.
Else Kruse Schleef

„Glæd dig og slap af“
Konfirmander giver ugen inden deres konfirmation kommentarer
til kirken og gode råd til næste års konfirmander!
Kan I nævne fordele ved at være mange,
som arbejder for den samme sag?
Ja, det går hurtigere og er sjovere, for flere hoveder er bedre end et.
Så er det lettere at få flere venner.
Man lærer noget af hinanden.
Det er jo ikke så let at feste alene.
Hvad synes du er det vigtigste i en kirke?
Konfirmanderne lavede hver en prioritering af følgende udsagn og totalt blev rækkefølgen således:
1. At alle føler sig velkomne.
2. At der sker sjove og spændende ting.
3. At de, som er i kirken, er gode mennesker, som
kan være forbilleder.
4. At der er nogen på min egen alder
5. At alle mener nogenlunde det samme om Gud.
Konklusionen er altså ifølge konfirmanderne, at
det ikke er så vigtigt, hvad vi hver især mener om
Gud, men langt mere vigtigt at alle føler sig velkomne!
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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
Onsdag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælderen.
KOM OG SYNG MED

Viborg Natkirke
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

Sang og leg for småbørn sammen med dagpleje
mødre, forældre på orlov og bedsteforældre med
børnebørnene. Kom og vær med i kirkens lokaler:
Starter igen 8. september kl. 9.30.

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

SOL, SOMMER OG SAMVÆR –
DAGE I VESTERVANG KIRKE
For de mennesker, der ikke er rejst på ferie, vil der
igen være tilbud om dage med hyggeligt samvær i
Vestervang Kirke.
Det bliver i uge 29 og 30: 20., 21., 22. juli og
27., 28., 29. 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 kirkekontoret fra 1. juni.
Information i øvrigt hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl 86 62 69 40 eller 86 65 90 04.

Oplevelser i forbindelse med
anden verdenskrig
Torsdag den 3. juni kl. 14,30:
Pensionist Aage Hestbæk, Hald Ege.
Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentligt møde i kirkens
mødelokaler:
Onsdag den 25. august
Alle, som har lyst, er velkomne 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.

KIRKEKONTORET er lukket følgende mandage i ferieperioden
28. juni – 5. juli – 12. juli – 19. juli – 26. juli – 2. august – 9. august – 16. august
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Aktiviteter

Sogneudflugt 2010
Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år

søndag den 5. september

Efter gudstjenesten tager vi med bus fra Vestervang Kirke kl. 11,30 og kører til
Mariager Klosterkirke.
Vi spiser frokosten i sognegården, hvorefter der er rundvisning i kirken. Så
går turen ned til torvet i Mariager, hvor vi kan gå en lille tur, som man har lyst
til.
Derefter kører vi rundt om fjorden til Bramslev Bakker, hvor vi vil drikke
kaffe. Efter kaffen kører vi ad Marguritrute mod Viborg. Vi regner med at være
hjemme ca. kl. 18,30.
Turen koster 100 kr.
Tilmelding til Vestervang kirkekontor 86 62 69 40 senest fredag den 27. august
kl. 12,00.
Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. juni 2010
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gudstjenesteliste
Søndag d. 6. juni kl. 10.00: Maria Sønderby Andersen. Indsættelse
1.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 12, 13-21
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en sandwich i kirkens
lokaler. Kom og hils på vores nye præst.
Søndag d. 13. juni kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 14, 25-35
Gudstjenestesamtale
Indsamling: FDFs Missionsarbejde
Søndag d. 20. juni kl. 10.00: Else Kruse Schleef
3.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 15, 11-32
Søndag d. 27. juni kl. 10.00: Maria Sønderby Andersen
4.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 5, 43-48

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,
Nørremøllevej 25 F
Tlf. 86 62 00 82.
Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Søndag d. 4. juli kl. 10.00: Else Kruse Schleef
5.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 16, 13-26
Søndag d. 11. juli kl. 10.00: Else Kruse Schleef
6.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 19, 16-26
Søndag d. 18. juli kl. 10.00: Maria Sønderby Andersen
7.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 10, 24-31
Gudstjenestesamtale
Indsamling: KFUKs Sociale arbejde i Danmark
Søndag d. 25. juli kl. 10.00: Maria Sønderby Andersen
8.s.e.trin – prædiketekst: Johs. 14, 1-11
Søndag d. 1. august kl. 10.00: Anders Fuglsang
9.s.e.trin – prædiketekst: Luk. 12, 32-48
Søndag d. 8. august kl. 10.00: Maria Sønderby Andersen
10.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 11, 16-24
Søndag d. 15. august kl. 10.00: Else Kruse Schleef
11.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 12, 31-42
Søndag d. 22. august kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Gudstjenestesamtale
12.s.e.trin- prædiktekst: Johs. 8, 42-51
Søndag d. 29. august kl. 10.00: Maria Sønderby Andersen
13.s.e.trin – prædiketekst: Matt. 20, 20-28
Indsamling: Den Danske Diakonissestiftelse
Søndagd. 5. september kl. 10.00: Else Kruse Schleef
14.s.e.trin – prædiketekst: Johs. 5, 1-15
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 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.

Glædelig sommer
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En flot indsamling
Søndag den 7. marts var der
igen sogneindsamling til
Folkekirken’s Nødhjælp.
Omkring kl. 11.30 gik vi
i gang, og man kunne få sin
rute udleveret, få indsamlingsbøsse og komme ud på
ruten. Det hele gik glat og
fint. Et par timer senere
begyndte indsamlerne at
vende tilbage, og så fulgte
man „slagets“ gang på tavlen.
Indsamlerne blev trakteret
med friskbagte boller, te,
kaffe, saftevand og ikke
mindst friskbagte vafler.
Der var en utrolig god
stemning både hos indsamlerne og ved „tællebordene“.
Omkring kl. 15.30 forelå
så resultatet nemlig kr.
26.725. Et meget flot resultat
som ligger på linje med
tidligere år.
En stor tak til alle jer, der
tog en tørn, men også til alle
i sognet, der lagde de mange
penge i bøsserne.
Når vi står sammen – giver
det gode resultater.
Indsamlingsudvalget

