Vestervang Sogn
VIBORG

Foto: Hans Jørgen Lysholm

• Høst og Alle Helgen
• Kordegnen i Vestervang
takker af

• Vestervang Klub
• Kirkehøjskolen
• Mødeaftner
• Koncerter
SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER · 2010

SOGNENYT

KIRKEBLAD FOR

adresser
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18. Lørdag lukket.
Mandag lukket
Sognepræst Else Kruse Schleef,
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36.
Træffetid: Kastanievej onsdag 10-12
Træffetid: Kirken torsdag10-12
eller efter aftale (undtagen mandag)
eksc@km.dk
Sognepræst Maria Sønderby
Andersen, Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28.
Træffetid: Kirken tirsdag og onsdag
10-12 eller efter aftale (undtagen
mandag). mlsa@km.dk
Præsterne står til rådighed for
samtaler og husbesøg. Ring, mail
eller mød op i træffetiden og lav
en aftale.
(Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf. 70 22 03 03)
Menighedsrådsformand
Michael Hansen, Merianvej 7.
Tlf. 21 71 13 32.
Kordegn: vakant
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
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nyt fra menighedsrådet
Sparetider... også i kirkerne
Som alle andre dele af samfundet
mærker også kirkerne, at det er
sparetider. Vi har i juni måned
afleveret forslag til budgettet for
2011, og det skal ifølge provstiet holdes inden for en økonomisk ramme, som er beskåret
i forhold til tidligere år. De
strammere økonomiske vilkår forventes også at være
gældende i de kommende år.
Vi har bestræbt os på at lave
et budgetforslag, som i videst
muligt omfang gør det muligt
at fastholde det hidtidige aktivitetsniveau, og afventer nu provstiets godkendelse heraf.
Netop på grund af den strammere økonomi er der god grund
til at bakke op om julemarkedet
senere på året. Ud over at det er
en hyggelig dag i sognet, går
overskuddet til at støtte forskellige aktiviteter i kirken. Eksempelvis var det bidrag derfra, der
gjorde det muligt at få den fantastiske „ballon-mand“ og cykelartist Lars Lottrup til byen ved
gøglerdagen i maj måned.
Menighedsrådet er altid åben
over for at drøfte forslag og
ideer til forbedringer af det, der
foregår i kirken, og man er velkommen til at kontakte et menighedsrådsmedlem eller personalet herom. Kommentarerne
kan omfatte stort og småt.
Eksempelvis lagde Else Kruse
Schleef i sidste nr. af Sognenyt
op til en dialog og evaluering
af de tiltag, der tidligere har
været gjort vedr. forandring af
gudstjenesten.

Velkommen til en række nye,
gode tilbud
I menighedsrådet glæder vi os
over, at det - trods sparetider endnu engang er lykkedes at
stable nogle spændende arrangementer på benene. I de kommende måneder venter derfor
tilbud om inspirerende foredrag,
fine koncerter, udstillinger og
meget andet, der står som et vigtigt supplement til den almindelige søndagsgudstjeneste.
Med disse ord vil vi gerne byde
alle velkommen til efterårets
mange nye tilbud i Vestervang
Kirke. Især stort velkommen til
de nye konfirmander, minikonfirmander og børn i juniorklubberne. Vi håber, I får en god tid
her ved kirken.
På menighedsrådets vegne
Hanne Dalgaard.

Julemarked
Lørdag d. 27. november kl. 9.3013,30 i kirkens mødelokaler.
Kom og besøg Vestervang
Kirkes julemarked. Der vil være
boder, hvor man kan købe fine
dekorationer – kirkegårdspynt
og adventskranse (skal forudbestilles).
Der er dejlige delikatesser og en
julesalgsbod med flotte håndarbejder, en stor tombola – en café
med forskellige lækkerier og
hyggemusik.
Vi har også tænkt på børnene
med vaffelbagning – lykkehjul –
lyn bingo.
Alle er hjertelig velkomne. Der
er noget for hele familien.
Overskuddet ved basaren går til
arbejdet med børn, unge og ældre i Vestervang sogn.
Udvalget

Høst og Alle Helgen
Det er nu tiden, hvor bladene bliver gule, røde og brune og solens
stråler blegner, mens temperaturen falder. Det er tiden, hvor vi
høster jordens afgrøder, så vi kan komme gennem vinteren.
Det minder os om, at
jorden og alt, hvad den
giver os, har vi kun til
låns.
Ligeledes er det også
med mennesker. De
mennesker, der holder
af os og giver os liv, dem
har vi også kun til låns.
Ofte tænker vi ikke over
det i hverdagen, og vi indser det først, når det
er forbi. Da står vi pludselig ved en skillevej,
hvor vi på den ene side kan se tilbage på det
liv, der var engang – på glæden og sorgerne, vi
havde med det menneske, der nu er gået bort.
På den anden side er fremtiden med alle de
ting, som man gerne ville have delt netop med
det menneske.
Tilbage er minderne, som lever videre i os.
Minderne om de mennesker, vi har mistet,
kan på én gang gøre vores liv tungt af sorg
og længsel og samtidig bære os videre, fordi
kærligheden rækker ind over døden.

til låns. Alt det, vi er så inderligt forbundet
med, at vi har meget svært ved at slippe det.
Vi har så meget til låns. Vi låner det kun,
og alligevel fylder det os med en længsel, når
det ikke er hos os mere.
Men naturen vågner igen, for efter vinteren
kommer foråret, hvor temperaturen stiger,
dagene bliver længere, og det pibler frem med
lysegrønne blade.
Ved begravelse hedder det også, at:
Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.
Det giver os et håb. Derfor er både sorgen og
håbet uløseligt forbundet med døden. De ord,
vi står på, er håbet om, at det er sandt, hvad vi
får at vide, at nedsænkningen i jorden ikke er
den definitive afslutning. Håbet fortæller os
midt i sorgen, at dette ikke er slutningen.
Håbet fortæller os, at døden aldrig får det
sidste ord, det sidste ord er nemlig Guds.

Både høsttiden og Alle Helgen handler om alt
det, vi får, og om alt det, vi kun har og havde

Maria Louise Sønderby Andersen

Udstilling i september og oktober 2010 i Vestervang Kirke
Sabina Drljevic er født i 1963 i Bosnien Hercegovina og kom til Danmark i 1992. Uddannet som lærer i biologi,
kemi og fysik og efter ankomst til landet uddannet på Skive Seminarium i billedkunst og idræt.
Sabina arbejder med acryl, olie, oliekridt og akvarel og siger om sig selv:
„Alle mine billeder har en hensigt og en historie bag sig. Nogle af dem er inspireret af mine egne erfaringer og fra
hverdagslivet, mens de andre er fra fotos og iagttagelser. Jeg maler på lærred, masonit, laver linoleumssnit, akvareller, computercollager, silkemaling og lerskulptur.“
Billeder af Sabina og nogle af hendes værker kan ses på www.sabina.t5.dk
Sammen med Sabina Drljevic udstiller Jens Bundgaard nogle af sine værker lavet i keramik og træ.
Jens Bundgaard bor i Askov ved Vejen og er tilflyttet fra Fyn. Han har udstillet i flere gallerier, banker, biblioteker
og institutioner. Jens Bundgaard arbejder med fladen som grundelement. Udgangspunktet er et ønske om at udnytte
fladens dybdemulighed med graverede tegninger og reliefagtige fremhævelser af figurer med dybde og furer og
skulpturel opbygning kombineret med andre materialer – f.eks. metalgenstande som brændes med og giver en speciel effekt.
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Kordegn i Vestervang
takker af

Efter 8 år som kordegn og regnskabsfører i
Vestervang Kirke og Sogn har Henning Lund
valgt at tage sin afsked med udgangen af august måned 2010. Det er en beslutning, som
vi har fuld forståelse for.
Jeg har som menighedsrådsformand haft
fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med
Henning fra 1. november 2008, bl.a. med ham
som sekretær for menighedsrådet. Henning
har for mig været en utrolig stor hjælp til at få

indsigt i kirkens arbejdsområder, både når det
gælder alm. kordegnearbejde samt ikke
mindst økonomisk indsigt i kirkens drift.
Henning har været en stor kapacitet for sognet på det økonomiske plan i forbindelse med
de mange om- og tilbygninger, som kirken
har været igennem. Det har været rigtig
mange penge, som Henning har administreret
på en god og ansvarlig måde.
Kordegnekontoret i Vestervang bliver besøgt af mange mennesker med spørgsmål om
mange forskellige ting. Henning har altid haft
en venlig og imødekommende måde at betjene alle besøgende på. På kirkekontoret har
man mødt en person, man kunne tale med om
mange ting – også fortrolige ting.
Vi er rigtig mange, der vil komme til at
savne dig, og vi håber, at vi må trække lidt på
dig i betrængte situationer.
Jeg vil gerne på menighedsrådets vegne benytte lejligheden til at takke dig for et rigtig
godt samarbejde gennem alle årene.
Vi ønsker en god og lykkelig fremtid for
dig og din familie.
Michael Hansen

Kordegnen ved Vestervang Kirke går på pension
Som tidligere omtalt i kirkebladet har jeg pr. 1. september besluttet at gå på pension.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for 8 gode år som kordegn ved Vestervang Kirke.
Det har været lærerige år for mig, og jeg rejser fra jobbet med en god ballast til min kommende
pensionisttilværelse.
Det er af stor betydning, at menighedsråd og personale fremstår som et godt team i hverdagen,
og her i kirken har jeg oplevet et samarbejde som gør stedet til en arbejdsplads fuld af gode og
spændende aktiviteter, og samtidig har jeg mødt mange gode kolleger, som jeg sætter stor pris på.
Håber I fortsat må dyrke det gode samarbejde og derigennem være med til at gøre Vestervang
Kirke til et spændende og inspirerende sted at være ansat.
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle som arbejder frivilligt i Vestervang Kirke, også I
er med til at gøre kirken til et levende og godt sted at komme.
Nu begynder så en ny periode i min tilværelse, og Birgitte og jeg ser frem til gode år her i vort
nye hus på Nørremøllevej, og vil gerne takke for rigtig godt samarbejde med jer alle, tak for hjælp
og støtte, og for den gode humor som er kendetegnende for stedet.
Henning Lund
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Aktiviteter

JUNIORKLUB
„Kirken er også vores!“ Det ved alle, der går i juniorklub.
Efter sommerferien er der igen juniorklub for
4., 5. og 6. klasse fordelt på forskellige hold.
I flere år har der været 4 hold. Vi håber, der også i
næste sæson kan være plads til alle, der vil være
med.
Alle, der har gået i klubben og de nye, der har
ønsket at få brev, vil få besked om første mødedag
lige efter sommerferien. På den dag vil vi finde det
enkelte holds mødetid i denne sæson – normalt er
det mandage og tirsdage.
Klubben begynder i september måned og slutter til påske.
Flere oplysninger fås hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl (86 65 90 04) (86 62 69 40)

„JUBILÆUMSKOR“
Første søndag i advent fylder Vestervang Kirke 40
år.
I de forløbne 40 år har der været utallige aktiviteter i kirken. Mange mennesker har været initiativtagere og deltagere i de forskellige ting.
Et ønske, der flere gange har været fremme er
korsang for voksne.
I anledning af jubilæet vil vi forsøge at samle
sangere til et kor, der kan optræde i forbindelse
med festlighederne.
Der øves følgende tirsdage: 26. okt., 2. nov., 9.
nov. og 23. nov. kl. 19.00-20.00 i kirkens lokaler.
Der kræves ikke særlige forudsætninger.
Nærmere oplysninger og tilmelding : Jørgen
Ehlers (86 67 51 00) eller Margit Rossmeisl
(86 65 90 04)

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

Børn Unge Sogn KIRKE
Søndag den 31. oktober kl. 10.00 er der Familiegudstjeneste i kirken.
Gudstjenesten tilrettelægges i samarbejde med
FDF .
En god og spændende oplevelse for børn, forældre og alle andre, der gerne vil være med.
5 års dåbsjubilarer bliver særligt indbudt til
denne dag.
Efter gudstjenesten er der familiekirkefrokost
for alle, der har lyst.

BESØGSTJENESTEN
Kirkens besøgstjeneste formidler kontakt mellem
mennesker i sognet som ønsker besøg, og tjenestens „besøgsvenner“.
Hvis man ikke så godt kan komme ud mellem
andre, kan det være rart at få besøg hjemme hos
sig selv.
Mange har oplevet, at der er opbygget en god
personlig kontakt til stor glæde for begge parter.
Hvis man har lyst til at få en besøgsven – eller
at være besøgsven, kan man henvende sig til sognemedhjælper Margit Rossmeisl i kirken eller privat. Kirken (86 62 69 40) Privat (86 65 90 04)

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentligt møde i kirkens
mødelokaler:
Onsdag den 25. august kl. 16,30
Onsdag den 29. september kl. 16,30
Torsdag den 28. oktober kl. 19,00
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.
litteraturkreds
22. sept., 13. okt., 27. okt. og 10. nov.
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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
Tilbud til dagplejemødre, forældre på orlov, bedsteforældre og andre, der har lyst til at være med
til at synge, danse og lege sammen med børnene.
Det er sjovt at synge – især sammen med andre!
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 den 8. september.
Derefter: 22.9., 6.10., 27.10., 10.11., 24.11.
Man må gerne nyde sin madpakke i kirkens lokaler bagefter.
Oplysninger fås hos organist Jørgen Ehlers
(86 67 51 00) eller sognemedhjælper Margit
Rossmeisl (86 62 69 40) Vi glæder os til at se jer!
BØRNEKOR
At synge giver godt humør og stærke mavemuskler!!
Alle 8-12 årige piger og drenge har mulighed for
at komme med i kirkens velfungerende børnekor.
Koret medvirker til børnegudstjenester og optræder også ved andre lejligheder – Luciagudstjeneste,
„Syng julen ind“ m.v.
Der øves torsdage fra 14.00-15.00. Første gang den
23. september.
Vi glæder os til dejlige, muntre øvetimer med korets medlemmer – både „gamle“ og nye.
Nærmere oplysning samt tilmelding hos organist
Jørgen Ehlers (86 67 51 00) eller sognemedhjælper
Margit Rossmeisl (86 65 90 04 ).
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KONCERTER
Torsdag d. 18. november kl. 19.30
Trine Gadeberg
Vestervang Kirke indleder årets
koncerter med Trine Gadeberg –
den kendte alsidige sangerinde, der
synger både musical og pop, men
også mestrer klassiske numre.
Hendes evner spænder vidt.
Derfor vil programmet indeholde lidt af hvert –
lige fra pop til julesalmer.
Med sig har Trine Gadeberg Jørgen Heick (flygelhorn/ percussio) og Carl Aage Eliasson (tangentinstrumenter)
Billetsalget starter fredag d. 1. okt. Billetter kan fra
kl. 9.00 til 16.00 bestilles på tlf. 20 31 30 63, eller
afhentes på kirkekontoret hver dag mellem kl. 9
og 13
Billetpris kr. 100,-.
Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag den 28. november kl. 16.00
Der er gratis adgang til koncerten.

høstgudstjeneste
Søndag d. 26. september kl. 10 er der høstgudstjeneste, hvor børn fra sognet medvirker. Børn fra
sognet inviteres til at bære frugt, grøntsager og
blomster ind i kirken. Efter gudstjenesten vil det
blive solgt ved en auktion, og pengene går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.
Alle, der har lyst til at bidrage til auktionen, kan
aflevere frugt og grønt inden gudstjenesten.

Alle HElgens gudstjeneste
Søndag d. 7. november, Alle Helgens Søndag, er en
mindedag for vore døde. Det vil også blive markeret 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 i sognet uden navns nævnelse.

Aktiviteter

Vestervang Klub
Vestervang Kirkes tilbud til alle sognets pensionister,
i form af hyggelige timer i kirkens smukke menighedslokaler. Er transport et problem, må man bestille kirkebilen på kirkekontoret.
Torsdag den 9. september kl. 14,30:
„Kartoffeltyskernes historie“
journalist Elsa Steen Ølgaard, Roslev.
Torsdag den 23. september kl 12,00:
Sensommerudflugt.
Bekendtgøres nærmere.
Torsdag den 7. oktober kl. 14,30:
„Volontør i Afrika for nødhjælpen“
studerende Anna Pedersen, Viborg.
Torsdag den 21. oktober kl. 14,30:
„Afganistan oplevet fra operationsstuen“
op‑sygeplejeske Ingelise Klaris, Viborg.
Torsdag den 4. november kl. 14,30:
„10 år i Albanien“
pastor Ankjær T. Poulsen, Viborg.
Torsdag den 18. november kl. 14,30:
„Blicher: Æ’ Bindstouw“
lærer Erik Langvad, Tapdrup.

kirkehøjskolen
Torsdag d. 16. september
Kl. 14.00: Indskrivning
Kl. 14.30: Hverdagens gudstjeneste
Hvad foregår der i og ud fra kirken i hverdagen?
Sognemedhjælper Margit Rossmeisl fortæller om
diakoniens mange ansigter og lægger op til debat
omkring „hverdagens gudstjeneste“.
Torsdag d. 14. oktober kl. 14.30
Pilgrimsvandring, bøn og fordybelse
Pilgrimspræst Anette Foged Schultz fortæller om
sine erfaringer med pilgrimsvandringer og giver sit
bud på hvad bevægelse kan være i Folkekirken
anno 2010.
Torsdag d. 11. november kl. 14.30
Salmer til tiden v. Lars Busk Sørensen.
Salmedigter Lars Busk Sørensen, Lemvig, fortæller
om sine salmer og om det at skrive salmer til tiden. Flere af Busks salmer er allerede sunget ind i
hjerterne på mange. Kom og hør om bevæggrundene bag fra den moderne digters egen mund.

MØDEAFTNER
Grundtvig og Kierkegaard – dengang og nu
Torsdag d. 23. september kl. 19.30 i
Søndermarkskirken.
Dialog i parforholdet
Onsdag d. 6. oktober
kl. 19.30 i Vestervang
Kirke
Dorthe og Anders
Fuglsang fortæller om
den nødvendige dialog
i det moderne parforhold. Et parforhold i
dag er dybt afhængig
af viljen og evnen til at
være tydelige for hinanden. Med udgangspunkt i eget samliv og erfaringer fra kurser med
andre par belyses bl.a. forskel på kvinder og
mænd, mønstre fra barndommen og værdier i relationer.
Gud, erotik og mad
Onsdag d. 3. november kl.
19.30 i Vestervang Kirke
Kristendom for alle sanser v.
Poul Joachim Stender, sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup. Et foredrag om hvad vi
skal gøre for at få højde på
vort liv. I øjeblikket er vi dybt
fokuseret på det lange, sunde
liv. Men sundhed handler måske ikke om lave
fedtprocenter, få genstande og masser af motion.
Måske er der meget mere åndelig og legemlig
sundhed i at have en tro, turde gøre oprør mod
travlheden, leve langsomt og ikke være bange for
at lade sin indre overbevisning få et ydre udtryk.

kirkefrokost
Der er kirkefrokost efter gudstjenesten:
3. oktober og 7. november.
Det koster 25 kr. eksklusiv drikkevarer. Der
kræves ingen tilmelding.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. september 2010
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gudstjenesteliste
Søndag d. 5. september kl. 10.00: Else Kruse Schleef
14. s. e. trin. – prædiketekst: Joh. 5, 1-15. Kl. 11,30: Sogneudflugt

Søndag d. 12. september kl. 10.00: Else Kruse Schleef
15. s. e. trin. – prædiketekst: Luk. 10, 38-42
Gudstjenestesamtale

Søndag d. 19. september kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
16. s. e. trin. – prædiketekst: Joh. 11, 19-45. Indsamling: Dansk Missionsråd

Søndag d. 26. september kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Høstgudstjeneste

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Mette Marie Mølgaard Christensen
Ida Wegge
Flemming Nüchel
Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

17. s. e. trin. – prædiketekst: Mark. 2, 14-22

Søndag d. 3. oktober kl. 10.00: Else Kruse Schleef
18. s. e. trin. – prædiketekst: Joh. 15, 1-11
Kirkefrokost

Søndag d. 10. oktober kl. 10.00: Else Kruse Schleef
19. s. e. trin. – prædiketekst: Joh. 1, 35-51

Gospelgudstjeneste 2010
Torsdag d. 11. november
kl. 19.30

Søndag d. 17. oktober kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen.
20. s. e. trin. – prædiketekst Matt. 21, 28-44
Gudstjenestesamtale

Søndag d. 24. oktober kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
21. s. e. trin. – prædiketekst: Luk. 13, 1-9

Søndag d. 31. oktober kl. 10.00: Else Kruse Schleef
BUSK – Børn og Unge, Sogn og Kirke. Dåbsjubilæum.
22. s. e. trin. – prædiketekst: Matt. 18, 1-14. Indsamling: KFUMs sociale arbejde

Søndag d. 7. november kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Alle helgens dag – prædiketekst: Matt. 5, 13-16.
Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker. – Kirkefrokost

Torsdag d. 11. november kl. 19.30
Gospelgudstjeneste v. konfirmander og præster

Søndag d. 14. november kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
24. s. e. trin. – prædiketekst: Joh. 5, 17-29

Søndag d. 21. november kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Sidste søndag i kirkeåret – prædiketekst: Matt. 11, 25-30

Gospelgudstjeneste v. konfirmanderne under ledelse af Rune
Herholdt og Jakob Gunnertoft.
Kom og deltag i en gudstjeneste
fuld af bevægelse, og oplev resultatet af torsdagens gospelworkshop

Gudstjenestesamtale

Søndag d. 28. november kl. 10.00 : Begge præster
Vestervang Kirke 40 år
Første søndag i advent – prædiketekst: Matt. 21, 1-9.

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.
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Efterårsmarked
for hele byen
Lørdag d. 20. november
kl. 9,30‑13,00
i Domkirkens sognegård
Tema: „At hjælpe børn og
unge i Afrika“
Mission Afrika og
Danmission

