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nyt fra menighedsrådet
Jubilæumstid
Så er tiden kommet, hvor vi kan
fejre Vestervang Kirkes 40 års
jubilæum. Fejre, at det dengang
for årtier tilbage lykkedes
fremsynede og initiativrige
mennesker at få overbevist de
bevilgende myndigheder om, at
der burde være en kirke i den
vestlige del af Viborg. Siden
har man bestræbt sig på, at den
folkelige forankring skulle være
et kendetegn for Vestervang
Kirke. At der her er højt til
loftet og både bredde og dybde
i kirkens aktiviteter. Aktiviteter,
som ikke alene bæres af kirkens
personale, men i høj grad også
af de mange frivillige, der er
tilknyttet kirken.
Inde i bladet ses mere om
fejringen af jubilæet d. 27. og 28.
november 2010, ligesom der er
interessante indlæg fra personer,
der har været med i hele kirkens
historie.
I forbindelse med jubilæet
er det også værd at nævne,
at Jørgen Bierring Ehlers
på dette tidspunkt også kan
fejre sit 40 års jubilæum som
organist ved Vestervang Kirke.
Således har han i hele kirkens
levetid bidraget med et lyst og
livgivende musikalsk islæt ved
gudstjenesterne samt arrangeret
mange koncerter med både
kendte og mindre kendte
kunstnere.
Velkommen til vores nye
kordegn
I september 2010 kunne vi byde
et varmt velkommen til vores
nye kordegn Flemming Saaby
Damgaard. Flemming kommer
fra en stilling i bankverdenen og

Glædelig jul og godt nytår
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har dermed gode forudsætninger
for at håndtere funktioner vedr.
kirkens økonomi.
Flemming har nu påbegyndt
kordegneuddannelsen, så han
også tilegner sig viden om de
sider af kordegnefunktionen, der
er knyttet til at foretage kirkelig
personregistrering, medvirke ved
gudstjenester m.v.
Jul og nytår står for døren
Julen står for døren og foran
os ligger en mængde juleforberedelser. Vi skal købe gaver,
bage julesmåkager, pynte til jul
og mange skal til juleafslutning
i diverse børnehaver, skoler,
foreninger, klubber og hvad
vi ellers er involveret i. Nogle
gange skal vi så meget, at vi let
glemmer at glæde os til jul!
Samtidig er der også mennesker omkring os, som måske
slet ikke skal så meget i denne
juletid og som føler sig frygtelig
alene. Fordi de måske har mistet
et kært menneske, eller fordi de
inderst inde er bekymret for,
hvad fremtiden mon vil bringe.
I december tænder mange
lys for at skabe varme og hygge
i den mørke tid. Gid vi også
i overført betydning tager os
tid til at sprede lys og glæde
for hinanden, og øver os i at se
tingene i et medmenneskeligt
lys. At vi midt i alle de praktiske
juleforberedelser husker på,
at det i julen markeres, at Gud
er kærlighedens, tilgivelsens,
fællesskabets og håbets Gud.
På menighedsrådets vegne vil jeg
gerne ønske alle en glædelig jul
og et godt nytår!
Hanne Dalgaard

Gå ind ad hans porte med
takkesang
En fødselsdags-, advents- og julehilsen fra kirkens to præster.
Tillykke med fødselsdagen!
Vestervang Kirke fylder 40 år, og
det fejres 1. søndag i advent med
festgudstjeneste, julemarked
lørdagen før, kirkefrokost og
koncert. Ingen af os to præster
ved kirken har været her særlig
længe, hhv. to år og et halvt år
er kun en brøkdel af fødselarens
alder.
Det er oppe i tiden at fejre
fødselsdage, der er god reklame
i omtalen, og alle kan lide at blive inviteret til fød
selsdag. Supermarkeder og butikskæder gør det
så ofte, at man kan komme helt i tvivl om hvilken
slags kalender, der anvendes, når der atter inviteres
til fødselsdag med kagemand og slagtilbud.
Kirken kan nok også godt lide reklameeffekten
og adskiller sig her ikke fra resten af samfundet.
Kirken er i verden, i tiden. Vestervang Kirke er i
Vestervang-kvarteret, som er bygget op omkring
børnehaver, klub vest, organisationer, skole, Rema
1000, boligblokke, dagcenter, arbejdspladser og
villaer m.m. Kvarteret har fælles puls, sognet er
kvarteret, kirken med det karakteristiske tårn og
rygte er en del af, hvad Viborgensere ser for sig,
når talen falder på Vestervang.
Fyrre, fed og færdig?
Denne talemåde passer kun delvis. Alderen kan
ingen løbe fra. Selvom en gennemrestaurering har
shinet den smukke kirke op og gjort rammerne
fantastiske for dens fortsatte liv og vækst, så har
alderen også modnet kirken. Med alderen følger
erfaringer af alle slags såvel glæde som sorg.
Mærkedage betyder glade minder, men også vemod og sorg over de mennesker, der bar og støt
tede og som blot i minderne kan være med til
festen.
Heldigvis er Vestervang Kirke også børnenes og
konfirmanderne kirke – og er derfor „fed“ i positiv
forstand.
Men færdig er den ikke. Tværtimod. Det
holder én ung at være del af en stor familie og
have mange ældre søskende at sammenligne sig
med. Vestervang Kirke er som kirkeåret på selve
dagen lige begyndt. Fremtiden bringer på mange
højtider af alle slags, hvor vi søger sammen i Guds
hus med højt til loftet, ser himlen åben og får

en større verden. Og fremtiden
bringer hverdage, hvor gæstfrihed
og næstekærlighed udleves i praksis
af sognebørn og ansatte efter bedste
evner og nådegaver.
Advent er forventning og ny
begyndelse
Første søndag i advent lyder der
en urgammel fødselsdagshilsen fra
Salmisten i Det Gamle Testamente:
Han løfter hovedet hilser på
festforsamlingen og siger:
Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Tjen Herren under glædessang,
træd frem for ham under jubel!
Forstå, at Herren er Gud,
han har skabt os, og ham hører vi til,
vi er hans folk og de får, han vogter.
Gå ind ad hans porte med takkesang,
ind i hans forgårde med lovsang,
tak ham, pris hans navn!
For Herren er god,
hans trofasthed varer til evig tid,
hans troskab i slægt efter slægt.
Salme 100

Salmisten er sådan en festtaler, der får det til at
gibbe i forsamlingen. Ude i køkkenet bliver de
ikke nervøse, når han går på, for kogekonen ved,
han fatter sig i korthed. Når han har sat sig, går
der en engel gennem stuen. Gæsternes kinder
blusser, øjnene bliver blanke, og alle sidder med en
fornemmelse af at være i store gode hænder.
Kirken er i tiden, og kirken er også i evigheden.
Derfor bruger kirken også andre virkemidler end
blot kagemand og slagtilbud. Her bydes der på
fred, ro, fordybelse, kedsomhed og langsomhed.
Højtid er, når evigheden går ombord i tiden, gør
os stille og sender os tilbage med fornyet mod
og kraft. At det kan lade sig gøre, skyldes den
fødselsdag, som adventstiden peger hen imod. Den
største fødselsdagsgave verden har set – det lille
barn i krybben, verdens frelser i tiden og alligevel
så evig.
Tillykke med fødselsdagen med ønske om en
stilfærdig adventstid, en glædelig jul og et velsignet
nytår.
Maria Louise Sønderby Andersen
og Else Kruse Schleef
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Vestervang – et levende sogn
Af Karsten Nissen
I anledning af Vestervang Kirkes 40 års jubilæum har biskop Karsten Nissen
sendt følgende:
Da man for 40 år
siden kunne indvie
Vestervang Kirke,
skete det som et
resultat af en lang og
målbevidst indsats
for at give vestbyen
sin egen kirke. Helt
fra første begyndelse
var Vestervang Kirke
et jordnært og åbent mødested for alle sognets
indbyggere. Man rejste en Kirke, som var stor,
men ikke så stor, at menigheden ikke kunne
føle nærhed og fællesskab til gudstjenester og
kirkelige handlinger. Kirken var fra sin begyndelse
smuk uden at være prangende, og efter den
sidste ombygning og udvidelse har man fået et
kirkerum og nogle menighedslokaler, som skaber
overordentlig gode rammer for menighedens liv og
vækst. Det er altid dejligt at komme i Vestervang
Kirke. Både huset og de mennesker, der færdes her,
byder os velkommen på jordnær og hjertelig vis.
Men kirken er ikke blot en bygning af mursten,
kalk og mørtel. Kirken er det sted, hvor Gud vor
Fader taler til os, hvor Jesus Kristus, vor broder
og frelser giver os del i sit frelserværk over synd
og død, og hvor Den hellige Ånd føjer os sammen
til et fællesskab, til en familie med Gud som Fader
og den hellige almindelige kirke som vor moder.
Derfor er det glædeligt, at Vestervang sogn har en
stor menighed søndag efter søndag, og at kirken til
hverdag danner ramme om et væld af aktiviteter.
Vestervang Kirke er et hus med lave dørtærskler.
Her kan folk komme ind og blive en del af
fællesskabet, sådan som de nu engang er.
Denne hellige almindelige kirke bekender vi troen
på hver eneste søndag. Den evige, hellige Gud er
ikke bundet til huse af sten. Gud er ånd, og han er
hos os med sit ord og med sin ånd overalt hvor to
eller tre er forsamlede i hans navn. Ja, han er også
til stede, når det enkelte menneske søger ham i bøn
og fordybelse. Vi kan ikke leve vort liv alene. Hvor
mennesket frigør sig fra Gud, og vil gå sine egne
veje, da fører det altid til ensomhed og fortvivlelse.
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Troen på Gud som livets Herre finder vi ikke
igennem tomme ord om menneskets egen magt
og herlighed, men først når vi erkender vor egen
svaghed og Guds kraft. Guds kraft kan gøre sig til
ét med os, så Kristus får lov til at leve i vor syndige
krop. Ikke sådan at vi ikke længere synder – for
det gør vi alle – men sådan at vi altid dog føler os
i Guds varetægt. Fordi vi igennem dåben er blevet
lysets børn, og hører hjemme hos Gud.
Derfor er Vestervang Kirke det vigtigste hus
i sognet. Her mødes fortid og fremtid i det
afgørende nu, hvor mennesker møder Guds nåde
og kærlighed og finder troen. I kirken bliver
traditionen dynamisk nutidig virkelighed. Men
at have traditioner og at værdsætte traditioner
betyder ikke at gå ind for en gold traditionalisme, hvor vi er imod enhver forandring,
tværtimod.
Vi har brug for en levende tradition, fordi vor
samtid savner dybde og rødder. Der ligger en
vældig opgave i at bearbejde vore traditioner, så vi
fastholder dem og fører dem med os ind i det nye
årtusind. Overgiver dem til de nye generationer
– ikke som kolde og døde skikke og holdninger,
men som levende arvegods, der er blevet præget og
forandret af os selv og vor egen tid.
Det er ganske tydeligt at mennesker i dag søger
efter disse værdier. Menneskets egen søgen bliver
desværre ofte til fortvivlede forsøg på at finde
identitet, mening og sammenhæng. Derfor tror
jeg, at den gamle kirkefader Augustin ramte plet
da han sagde: „Herre, vi er skabt til at tilhøre dig,
derfor er vore hjerter urolige indtil de finder hvile
i dig.“ Måtte Vestervang Kirke aldrig blive træt af
at fortælle det til sognets folk. Med dygtige præster
og kirkelige medarbejdere og med et visionært og
engageret menighedsråd er Vestervang Kirke og
sogn godt rustet til denne opgave.
Fyrre, fed og færdig? Overhovedet ikke! Tillykke
med jubilæet.
Karsten Nissen

1970-2010 Tillykke Vestervang Sogn
Af Niels Lautrup
Følgende er et groft historisk tilbageblik, der skal dokumentere tilblivelsen af
Vestervang Sogn.
De første spæde skridt blev allerede taget i oktober
1959 af initiativrige personer, omfattende medlemmer af Domsognets menighedsråd og FDF
Samvirket.
Planerne om kirkebyggeri var i begyndelsen
centreret omkring Digterparken, hvor man netop
i sommeren 1959 havde indviet første etape af
Nordre Skole.
Kirkeplaceringen blev dog hurtigt ændret til
et helt nyt boligområde i Vestbyen, nærmere
præciseret vest for hovedvej 13, nuværende Indre
Ringvej.
I begyndelsen af 1960erne var der allerede
påbegyndt en del blokbyggeri samt et større
antal parcelhuse, hvilket skabte behov for børneinstitutioner i form at børnehave og vuggestue, ja
endog skolebyggeri var i kommunens planer.
I 1968 blev grundstenen lagt til den nye kirke.
På det tidspunkt dog kun midlertidigt som
menighedslokale med gudstjenestefunktion og
konfirmandstue.
Ved Menighedsrådsvalget i 1969 blev sognet
udskilt fra Domsognet og allerede i 1970 blev
kirken indviet. Læs udførlig beskrivelse i 25 års
skriftet.
Selvom begivenhederne i 60erne var utrolige,
tog behovet for udvidelse endnu mere fart i
1970erne, i kraft af en voksende sogneaktivitet,
ikke blot til kirkelige handlinger, men især
mødeaktiviteterne medførte stort behov for
lokalefaciliteter.
Det medførte, at man byggede en fløj vinkelret
på den eksisterende, indeholdende kirkekontor,
konfirmandlokaler, køkken og ikke mindst mødelokaler. Konfirmandeleverne udgjorde et antal på
ca. 120 i nogle år.
Den nye fløj blev indviet i 1978.
I kælderen under denne fløj havde man fået lov
til at etablere „råkælder“, egentlig ud fra behovet
for sikringsrum. Børne- og ungdomsaktiviteterne
var også i rivende udvikling, og for at dække det
opståede lokalebehov, lykkedes det via finurlige
veje at indrette hele kælderetagen til børne- og
ungdomsaktiviteter.
Kælderen stod færdig, bl. a. på grund af en
enorm indsats fra frivillige, i 1984.

Antallet af mødedeltagere til de varierende arrangementer bl.a. til hverdag, medførte igen lokalebehov. Menighedsrådet trak igen i arbejdstøjet, og
opgaven med større og bedre lokalefaciliteter, samt
renovering af kirken i helhed efter en nedslidning,
bevirkede det resultat, som nu møder den besøgende, ja og ikke mindst beboerne omkring og
brugerne i Vestervang Kirke.
Kirkerummet blev bevaret i sit „look“, dog
udvidet med ca. 40 pladser, samt et nyt gulv En
gennemgående isolering af bl.a. taget, har givet
resultat på varmeregningen, ligesom renovering
af begge gavlpartier samt nyt indgangsparti, er
iøjnefaldende for den besøgende. Med fjernelsen af
de gamle træer omkring kirken, har „postkortet“
Vestervang Kirke ændret udseende.
De nævnte tiltag gennem 40 år, kalder på stor
påskønnelse af et medarbejderengagement, der
ligger ud over det vanlige. Derudover er det stærkt
iøjnefaldende, at en stab af frivillige hjælpere/
arrangører, år efter år og med fornyelser, gør det
muligt at holde liv i de vidtforgrenede aktiviteter.
40 år er ikke lang tid, målt med, og set med,
„kirkebriller“, men spiren anno 1959 viser at
plantens rødder udviklede sig med en righoldig
grenvækst. Man fristes også til at tænke på en
majsmark.
Tillykke Vestervang med de første 40 år, og held
og lykke i fremtiden.
Ovennævnte er udfærdiget og står til troende!
Viborg, den 21. oktober 2010.
Niels Lautrup
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Organist og kirke
følges ad
Af Knud Mogensen

Når Vestervang Kirke 1. søndag i advent markerer sit 40-års
jubilæum, kan kirkens organist, Jørgen Bierring Ehlers, 64
år, gøre det samme – og dog: rent faktisk har Jørgen Ehlers et
forspring på en måned i forhold til kirken. Han blev nemlig
ansat allerede med virkning fra den 1. november 1970.
Indvielsesgudstjenesten var nok ikke helt optimal
for en organist. Der var bestilt et orgel hos firmaet
Marcussen & Søn til levering et par år senere, og
indtil da skulle man klare sig med et firestemmigt
låneorgel, som bare ikke virkede!
„Vi måtte ud og leje „noget elektronik“ som er
statning,“ fortæller Jørgen Ehlers.
At Jørgen Ehlers skulle blive en værdsat orga
nist ved Vestervang Kirke, skyldes dybest set en
tragisk ulykke, som indtraf, da han kun var fire år:
Den lille dreng faldt i en udgravning på en
byggeplads hjemme i fødebyen Svinninge i

Knud Mogensen og Jørgen Ehlers

6

Nordvestsjælland. I udgravningen befandt sig
læsket kalk, som blindede Jørgen Ehlers. Derfor
blev skolegangen henlagt til Blindeskolen ved
Kalundborg, som Jørgen Ehlers i øvrigt kun
har lovord om, og derfor blev de noder, den se
nere organist og kantor kom til at spille efter,
punktskrift.
Alt læres udenad
Her er en forklaring nok nødvendig: en blind
organist kan ikke spille „fra bladet“ som seende
kan. I stedet må organisten simpelthen lære alt
udenad.
„Det er såmænd ikke anderledes, end når en
Ghita Nørby er alene på scenen i en flere timer
lang forestilling og kan sine replikker udenad,“
mener Jørgen Ehlers.
I 1963 blev Jørgen Ehlers optaget på Det Kongelige Musikkonservatorium i København og
tog eksamen som organist og kantor i sommeren
1970.
Den sommer var der 20 organiststillinger ledige
over hele landet, og som nyuddannet lagde Jør
gen Ehlers billet ind på dem alle. Men efter en
ansættelsessamtale i Viborg trak Jørgen Ehlers alle
øvrige 19 ansøgninger tilbage, og når han i dag ser
tilbage, konstaterer han:
„Der er to muligheder, hvis man ikke skifter
job. Enten kan man ikke få lettet en vis legemsdel,
eller også er man kommet til det helt fantastiske
sted.“.

nogen – at opfylde musikønsker ved eksemplvis
begravelser. Han kan godt acceptere at spille „A
Time To Say Goodbye“ eller Kim Larsens „Om
lidt bli’r her stille“, hvis han fornemmer et klart
ønske fra de efterladte, som gerne vil give deres
afdøde den smukkest mulige afsked.
I den modsatte skala intonerer Jørgen Ehlers
altid „Champagnegaloppen“ som postludium
ved gudstjenesten nytårsaften.

Det sidste er tilfældet, understreger Jørgen
Ehlers, som pointerer, at med den seneste udvi
delse er Vestervang Kirke nok den folkekirke i
Danmark, der har de bedste fysiske rammer.
Transplanteret
Mange – heriblandt intervieweren, som dog har
kendt organisten i mange år – har nok ikke kendt
til det synshandicap, som Jørgen Ehlers har måttet
leve med.
Én af forklaringerne kan være, at han i 1979 fik
foretaget en vellykket hornhindetransplantation,
som har givet ham ca. 20 pct. af
synet – en kolossal fremgang fra
de 1-2 pct., han var vant til. Først
som 33-årig kunne han begynde
at skrive.
Problemerne med synet har
ikke påvirket formidlingen af
kirkemusik, ej heller hindret
Jørgen Ehlers i at have elever
gennem flere år.
Netop formidlingen af musik
er vigtig for Jørgen Ehlers: „En
musiker har det ikke bedst, når
han sidder og spiller for sig selv
– meningen er, at glæden ved
musikken skal deles med andre,“
siger Jørgen Ehlers.
I sit daglige arbejde prøver
Jørgen Ehlers – uden at lefle for

Alsidig musiker
Som organist er Jørgen Ehlers også pianist
og keyboardspiller. I den sidste egenskab har
han ofte spillet til „suppe, steg og is“, som det
populært hedder, og også her finder han glæde
ved at formidle musik. Nu er det dog kun
ved særlige lejligheder, Jørgen Ehlers agerer
som selskabsmusiker. Den store interesse for
musik har også bevirket, at Jørgen Ehlers har
arrangeret mange koncerter i Vestervang Kirke,
også med kunstnere fra den rytmiske genre som
Anne Linnet og Søs Fenger. Allerede i midten
af 70erne stod han for opførelsen af „Jesus Crist
Superstar“.
I den sammenhæng glæder Jørgen Ehlers
sig over det nye flygel, som kom til kirken for
ikke længe siden. Og så understreger 40-års
jubilaren, at han gennem de mange år har haft
en fortrinligt samarbede med skiftende præster,
menighedsråd og kolleger ved kirken.
Planer om at holde som organist har Jørgen
Ehlers absolut ikke: „Jeg kunne faktisk godt
tænke mig at holde 50-års jubilæum sammen
med Vestervang Kirke,“ siger Jørgen Ehlers.
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Vestervang Kirke 40 år
Første søndag i advent, søndag den 28. november, fylder Vestervang Kirke 40 år.
Dagen fejres fra morgenstunden med en festgudstjeneste kl. 10.00. Derefter er der
reception/kirkefrokost, hvor organist Jørgen Ehlers 40 års jubilæum også markeres.
Om eftermiddagen – kl. 16.00 – er der traditionen tro julekoncert med Viborg
Kammerkor.
Dagen før – lørdag den 27. november kl. 9.30-13.30 tages der forskud på festlighederne
med kirkens julemarked.
Det er bestemt et besøg værd. Der er boder med juledekorationer, delikatesser, café,
boder for børnene, tombola m.v.
I november og december måned kan man i gallerigangen opleve billedkunstner Ellen
Molins udstilling.
Advent – en ny begyndelse for Vestervang Kirke, der nu tager hul på de næste 40 år.
I ugerne op til jul er mange involveret i de forskellige arrangementer præget af den glæde
og forventning, der hører adventstiden til.

Ny kordegn
Redaktionen har modtaget følgende informationer fra vores kordegn.
Navn
Flemming Saabye Damgaard, født den 21. april
1956.
Bor Kratskoven 1, 8800 Viborg.
Beliggende midt mellem Ravnstrup og Finderup.
Gift med Lone, som er lærer på Nordre Skole,
Viborg.
Tidligere arbejde
Efter endt realeksamen startede jeg på arbejdsmarkedet den 1. juli 1973.
Arbejdet inden for finansverdenen:
Fra 1973 til 1991 i Privatbanken.
Fra 1991 til 2000 i Nykredit.
Fra 2000 til 2010 i Andelskassen i Frederiks.
Den 7. september 2010 startede jeg i Vestervang
Kirke som kordegn.
Fritidsinteresser
Sport, herunder bl. a. Volleyball hvor jeg spiller
i SKF KFUM, hvor jeg også er kasserer, samt
fodbold hvor jeg er aktiv i AIF, Frederiks.
Desuden går der en del tid med at passe vores
dejlige ejendom, hvor der er en stor grund med
skov og sø.
8

Stammer oprindeligt fra Lolland, og flyttede til
Jylland i 2000. Mine forældre (begge døde nu)
havde en gård, så som knægt var jeg med til at
hakke roer.
Jeg glæder mig til arbejdet som kordegn i Vestervang Kirke. Afvekslende job med gudstjeneste,
kontorarbejde, regnskab og mange spændende
arrangementer.
Jeg kan fornemme her er en god „ånd“, og jeg
føler mig omgivet af søde, rare og hjælpsomme
mennesker, og jeg håber, jeg får mange gode år på
denne arbejdsplads.
Det vidste du ikke om den nye kordegn
Har sprunget faldskærm – men kun 1 gang.
Har deltaget som statist i en film.
Har spillet fodbold mod Peter Schmeichel.
Har gået en tur på den Kinesiske Mur.

Besøgstjenesten i Vestervang Kirke
Vi har i Vestervang Sogn i mange år haft en besøgstjeneste, hvilket indebærer, at man i
hver uge besøger et gammelt menneske.
Dette kan i de fleste tilfælde være et meget givende arbejde. Selvfølgelig kan det også til
tider være svært.
Ofte er det ensomme mennesker, som er frataget mange af de goder, livet ellers
indebærer.
Helbredet skranter, og man bliver afhængig af andres hjælp. De fleste af ens familie og
venner er døde, så kun sjældent høres lyden af telefon og dørklokke.
Det er svært at komme ud i naturen – kræfterne slår ikke til.
Man evner end ikke at lave et godt måltid mad.
Når så meget er taget fra én, kan mismod og afmagt godt melde sig. Det er fristende at
forfalde til klage over alt det, man ikke kan mere. Ofte spores måske også en vrede over,
at man skal blive ved med at leve, når alt er håbløst.
Uden håb bliver livet svært!
Derfor kan et besøg for den gamle opleves som ugens lyspunkt.
Besøgsvennens opgave er altid at opmuntre, sprede glæde, fortælle om det pulserende liv
– måske holde lidt i hånd.
I disse tider, hvor hjemmehjælpen har meget travlt, kan jeg kun anbefale at melde sig
som besøgsven og derved opleve glæden ved at tale med et gammelt menneske, høre om
livserfaringer og mærke glæden over at få besøg.
Det er hele arbejdet værd!
Mangeårig besøgsven
Gerda Christensen
Besøgstjenesten
Hvis nogen har fået lyst til at være besøgsven – eller man gerne vil have en besøgs
ven, kan man henvende sig til sognemedhjælper Margit Rossmeisl i kirken eller
privat.
Kirken 86 62 69 40 – Privat 86 65 90 04.

Julemarked
Lørdag den 27. november kl. 9.30-13.30
Kom og besøg Kirkens julemarked med alle de forskellige boder med juledekorationer, hånd
arbejde, tombola, café.
Der er også lykkehjul, vaffelbod og andre ting for hele familien.
Overskuddet går til arbejdet med børn, unge og ældre i Vestervang Sogn.
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Juniorklubberne
Der er juniorklub for 4., 5. og 6. klasserne fordelt på 4 hold.
Udsagn fra nogle af klubbernes medlemmer:
Alle må være her!
Det er et sted, man ser frem til at komme.
Der er godt at være.
Man lærer noget nyt.
Man føler sig hjemme.
Det er godt at være sammen med de andre på en ny måde.
Vi får lækkert mad.
Man behandler andre ordentligt.
Hyggeligt!
Man kan være med til at bestemme.
- Et sted, man kan fortælle andre om!
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JULENS ARRANGEMENTER
de ni læsninger
Onsdag den 8. december kl. 19.30:
Julekoncert hvor julesalmer veksler med julens
tekster. Viborg Musikskoles kor under ledelse af
dirigent Ole Gad medvirker. – Teksterne bliver
læst af forskellige mennesker fra sognet.

NYTÅRSAFTENSGUDSTJENESTE
Igen i år fejrer vi nytåret med en gudstjeneste
fredag den 31. december kl. 15.00.
Det bliver en kort, anderledes gudstjeneste på ca.
30 min., hvor vi både mindes året, der gik og det
nye, der kommer.
Efter gudstjenesten fejrer vi årsskiftet med et glas
champagne.

juleindledninger I KIRKEN
Ind under jul er der juleindledninger for sognets
børn:
Onsdag den 15.12. kl. 9.30: For dagplejemødre
med børn og for hjemmegående forældre med
børn. Tilmelding til kirkekontoret senest 1.
december.
Torsdag den 16.12. kl. 10.00: For børneinstitutionerne i sognet.
Fredag den 17. december kl. 8.45 og kl. 10.00: For
Vestervang Skole

afslutning for
juniorkonfirmanderne
og LUCIA-GUDSTJENESTE
Søndag den 12. december kl. 10.00 er der familiegudstjeneste, hvor juniorkonfirmanderne medvirker. Børnekoret går Luciaoptog og synger et
par salmer.
Det bliver en festlig, stemningsfuld gudstjeneste,
hvor engle er synlige for alle.

INGEN GUDSTJENESTE NYTÅRSDAG
Da vi holder nytårsgudstjeneste den 31. december,
er der ingen gudstjeneste nytårsdag.

HELLIGTREKONGERS GUDSTJENESTE
Vi afslutter julens højtid med en aftengudstjeneste
Helligtrekongers aften onsdag 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
fredag i hver måned fra kl. 19.30-23.00.
Se mere på www.viborgnatkirke.dk

SYNG JULEN IND
Søndag den 19., tirsdag den 21. og torsdag 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.

JULEKONCERT
Søndag den 28. november kl. 16.00:
Julekoncert med Viborg Kammerkor under ledelse
af dirigent Morten Ahti Christensen
Indledning til julemåneden med kendte julesalmer.
Der er gratis adgang.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. januar 2011
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Familiegudstjeneste
Søndag den 16. januar kl. 10.00
Kirketeateret v. Jens Jødal og Rune Hoff
spiller teaterstykket:
Josef, Farao og alle de andre
Historien om Josef og hans brødre i en udgave,
som vist aldrig er set før!
Der kommer helt sikkert gang i lattermusklerne
hos alle tilskuere.
Bibelhistorie fortalt festligt, forrygende og
utraditionelt, så ingen, der har set det, glemmer
historien nogensinde!

Gå ikke glip af denne chance til at opleve Kirketeateret.

Hvordan bliver vi to endnu bedre til at tale sammen?
En anmeldelse ved Birgitte Svenstrup

Det var ikke lige den overskift, som oktobers Mødestedsaften havde, men det er essensen af oplægget fra Dorthe og Anders Fuglsang – nemlig: Hvordan bliver vi som par bedre til at tale sammen,
hvordan kan vi lære at lytte, så vi faktisk hører, hvad vores partner siger, og derigennem også bliver
klogere på, hvem jeg selv er, og hvad jeg selv gerne vil.
Dorthe og Anders’ oplæg gav de godt 35 fremmødte meget at reflektere over. For ud fra oplæg af
teoretisk karakter blandet med genkendelige hverdagseksempler kunne vi tilhørere sikkert let spejle
os i det sagte og indirekte genkende os selv i nogle af eksemplerne, og måske samtidig erkende: Nå
ja, sådan ville det da være bedre at sige, når jeg nu for 20. gang har sagt, at „blåt tøj ikke skal vaskes
med hvidt“
Alle i parforhold og ægteskaber ved jo at gode perioder afløses af sværere og sådan må det være,
når man lever sammen, men med aftenens oplæg in mente kan der findes veje, der åbner øjne og
øger forståelsen.
Afslutningsvis kunne denne lille anmeldelse af en „Mødestedsaften“ passende afrundes med et
vers fra aftenens indledningssang: „Du kom med alt det der var dig”
„At livet der er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det der smerter,
og kærligheden er og bliver
og hvad end hele verden si´r,
så har den vore hjerter“
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BØRNENES HJØRNE

AKTIVITETER

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

VESTERVANG KLUB

Lørdag den 5. marts kl. 15.00
For alle børn i hele sognet. Man må meget gerne
være klædt ud.
Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller til alle,
og FDF arrangerer tøndeslagning på plænen foran
kirken.

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.

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.
Det er sjovt at synge – især sammen med andre!
Det foregår i kirkens store mødesal onsdage fra
9.30 til ca. 10.15.
19. januar, 2. februar, 23. februar,
9. marts, 23. marts og 6. 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
Onsdag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælderen.

Torsdag den 9. dec. kl. 14,30:
„Lucia ved kirkens børnekor“
„Adventshygge“
sognemedhj. Margit Rossmeisl.
Torsdag den 6. jan. kl. 14,30:
„Sang og harmonikamusik“
v. Tove og Gerhard Strandgaard,Viborg.
Torsdag den 20. jan. kl. 14.30:
„Mediernes betydning i Samfundet“
redaktør Lars Norup, Folkebladet, Viborg.
Torsdag den 3. feb. kl. 14,30:
„Verden ifølge Lund set fra Folketingssalen“
Oberst Jens Chr. Lund, Viborg.
Torsdag den 17. feb. kl. 14,30:
„Oplevelser/udvikling i Litauen“
tidl. skoleinsp. Steen Andersen, Viborg
Sang og musik ved Ernst og Jørgen.

KIRKEHØJSKOLEN
Torsdag d. 2. december
kl. 14.30 Unge og gudstjeneste, et paradoks?
Kristian Brogaard. Sognepræst i Søndbjerg
og Odby, samt ungdomspræst i Struer provsti
fortæller i dialogform om sit arbejde med
forkyndelse for unge ud fra de 3 K’er. Kreativitet,
Kultur, Kristus.
Med glimt fra ungdomsgudstjenester og rockgudstjenester lægges der op til debat omkring
emnet „unge og gudstjeneste“.
Torsdag d. 13. januar
kl. 14.30: „Billeder og poesi i kirkekunsten“
Hannah Lyngberg Larsen, sognepræst i Sorte
brødre Kirke, fortæller om sammenhængen
mellem poesi og tro som det kommer til udtryk i
sindbillederne i Sortebrødre Kirke.
Torsdag d. 10. februar
kl. 14.30: Salmedigteren Aastrup.
Karl Lauritz Aastrup er en af den nyere tids
store salmedigter, men nok lidt overset. Han
var nabopræst til Kaj Munk. De to var meget
forskellige både som digtere og teologer. De gik på
jagt sammen og diskuterede, så det fløjtede. Tidl.
sognepræst i Houlkær Aage Nielsen vil i et oplæg
se de to ved siden af hinanden og samtidigt sætte
Aastrup ind i den store danske salmetradition.
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Aktiviteter
Filmcafé: Submarino
Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 19.00

Folkekirkens Nødhjælps indsamling
bliver søndag den 13. marts 2011.
Nærmere i næste nummer af Sognenyt

Vi skal se Thomas Vinter
bergs film „Submarino“ fra
2010. Den handler om 2
brødres barndom og senere
voksenliv og om, hvordan de
hver især finder vej ud.
En meget barsk, men også
utrolig rørende film.
Efter filmen taler vi
sammen om den over en bid ost og et glas vin.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage
kl. 19.00 i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 11. januar
Torsdag den 24. februar
Torsdag den 31. marts
MØDEAFTNER
Når alt er slut kan alting begynde
Søndag d. 16. januar kl. 16.00 i Houlkær Kirke
Med udgangspunkt i sine bøger
„Vi ses i morgen“ og „Sorrig
og glæde“ fortæller studievært,
journalist, forfatter og foredragsholder Eva Jørgensen om rollen
som pårørende til et menneske
med en dødelig sygdom. Og siden hvordan hun
betragter døden og finder vej igennem smerten.
Foredraget er et fællesarrangement for Viborg bys
kirker.
Kristendom og andre religioner?
Onsdag d. 23. februar 2011
kl. 19.30
Nikolaj Frøkjær, stifts
præst for mission og
religionsmøde, giver sit
bud på, hvad det er, kirke
og kristendom kan byde på,
som er unikt.
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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:
5. december, 9. januar, 6. februar og 6. marts.
Det koster 25 kr. eksklusiv drikkevarer. Der
kræves ingen tilmelding
LITTERATURKREDS
Litteraturkredsen mødes følgende datoer
fra 15.00-17.00:
12. januar, 26. januar, 9. februar og 23. februar

Aktiviteter

En kirkedag i Vestervang
Liv og sandhed
Lørdag d. 29. januar 2011 kl. 9.30-15.00
Morgensang og formiddagskaffe

Løgnen og livet. Om Kaj Munks skuespil Kærlighed.
Kan troen flytte bjerge, hvis den bygger på en løgn? Lektor David Bugge
kaster bl.a. via Løgstrup og Blixen lys på, hvordan løgnen kan træde
i kærlighedens tjeneste og zoomer derefter ind på, hvordan løgnen
kan træde i sandhedens tjeneste. Det gør han gennem en fortolkende
genfortælling af Munks gribende og evig aktuelle skuespil „Kærlighed“.

Frokost kl. 12.00 - 13.00

Sange om livet. Fangekoret fra Vridsløselille.
Fangekoret fra Vridsløselille under ledelse af korleder Louise Adrian har eksisteret i 15 år og alle årene
har de indsatte sunget hver eneste søndag i fængselskirken. Koret giver koncert på kirkedagen, synger
egne og andres sange og fortæller små historier og anekdoter om livet bag tremmer.

Billede af Ulrik Tofte

Det koster 100 kr. at deltage inkl. bespisning.
Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag d. 27. januar 2011. Alle er velkomne!
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gudstjenesteliste
Søndag d. 28. nov. kl. 10.00: begge præster
1. søndag i advent – prædiketekst: Matt. 21,1-9
Jubilæumsgudstjeneste Vestervang Kirke 40 år – jubilæumsfokost.
Indsamling til menighedsplejens juleuddeling her i sognet.
Søndag d. 5. dec. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. søndag i advent – prædiketekst: Luk. 21,25-36
Indsamling til menighedsplejens juleuddeling her i sognet. Kirkefrokost.
Søndag d. 12. dec. kl. 10.00 : Else Kruse Schleef
3. søndag i advent – prædiketekst: Matt. 11,2-10
Juniorkonfirmandafslutning. Saftevand.
Indsamling til menighedsplejens juleuddeling her i sognet.
Søndag d. 19. dec. kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
4. søndag i advent – præsidetekst: Joh. 1,19-28
Gudstjenestesamtale
Indsamling til menighedsplejens juleuddeling her i sognet.

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Mette Marie Mølgaard Christensen
Ida Wegge
Flemming Nüchel
Kasserer:
Flemming Saabye Damgaard,
Kratskoven 1, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50..
Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Fredag d. 24. dec. Juleaften kl. 13.30: Maria Louise Sønderby Andersen,
kl. 14.45 og kl. 16.00: Else Kruse Schleef. Prædiketekst: Luk 2,1-14
Indsamling til Børnesagens fællesråd
Lørdag d. 25. dec. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Juledag – prædiketekst: Luk. 2,1-14.
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.
Søndag d. 26. dec. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. juledag – prædiketekst: Matt. 23,34-39
Fredag d. 31. dec. kl. 15.00: Maria Louise Sønderby Andersen
Nytårsaftensgudstjeneste. Se omtale s. 11.
Søndag d. 2. jan. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Helligtrekongers søndag – prædiketekst: Matt. 2,1-12
Indsamling til Det Danske Bibelselskab. Gudstjenestesamtale.
Onsdag d. 5. jan. kl. 19.30: Else Kruse Schleef

Helligtrekongersaftensgudstjeneste. Se s. 11.

Søndag d. 9. jan. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
1.s.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Luk. 2,41-52.
Indsamling til Missionene blandt hjemløse. Kirkefrokost.
Søndag d. 16. jan. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2.s.e. Helligtrekonger – Børne og familiegudstjeneste, se s. 12.
Søndag d. 23. jan. kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen.
3.s.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Matt. 8,1-13.
Søndag d. 30. jan. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
4.s.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Matt. 8,23-27.
Søndag d. 6. feb. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
5.s.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Matt. 13,24-30. Kirkefrokost.
Søndag d. 13. feb. kl. 10.00 : Maria Louise Sønderby Andersen
Sidste s.e. Helligtrekonger – prædiketekst: Matt.17,1-9.
Indsamling til Danske sømands- og udlandskirker. Gudstjenestesamtale.
Søndag d. 20. feb. kl. 10.00: Anders Fuglsang
Septuagesima søndag – prædiketekst: Matt. 20,1-16
Søndag d. 27. feb. kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Seksagesima søndag – prædiketekst: Mark. 4,1-20
Lørdag d. 5. marts kl. 15.00: Maria Louise Sønderby Andersen
Børnefastelavnsgudstjeneste se s. 13.
Søndag d. 6. marts kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Fastelavn – prædiketekst: Matt. 3,3-17.
Indsamling til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. Kirkefrokost.
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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 Mis
sion – 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.

