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adresser
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
fsd@km.dk
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18. Lørdag 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:
Flemming Saabye Damgaard
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50.
fsd@km.dk
Organist Jørgen Bierring Ehlers,
Tlf. 86 67 51 00.
1. kirketjener Frank Christensen,
Tlf. 61 65 52 33,
kirketjenere@gmail.com
2. kirketjener Jonna Brask Christensen,
Tlf. 40  83  79  78,
kirketjenere@gmail.com
Sognemedhjælper Margit Rossmeisl,
Tlf. 86 65 90 04, maro@km.dk.
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
Ungdomspræsten lader
vente på sig
I sidste nr. af Sognenyt blev der
orienteret om den forestående
ansættelse af en ungdomspræst.
Ungdomspræsten skal være tilknyttet Vestervang Kirke men
have hele Viborg by som sit arbejdsområde. Der har været
visse udfordringer mht. udformning af stillingen, som følge af at
kun en del af stillingen er en
konkret præstestilling, mens den
øvrige del finansieres af bidrag
fra kirkelige organisationer.
Stillingen er nu under
godkendelse i Kirkeministeriet.
Vi ser fortsat frem til at få en
ungdomspræst til byen og glæder os til den inspiration, det vil
give i det daglige i Vestervang
Kirke.

Tak til de frivillige
Et kendetegn for Vestervang
Kirke er de utroligt mange frivillige, der varetager et væld af
forskellige opgaver i forbindelse
med kirken. I menighedsrådet
synes vi, det var fantastisk at
kunne invitere langt over 100
frivillige til festlig sammenkomst
i april måned. Det blev en såre
munter aften, hvor folkekirken
blev spiddet godt og kærligt af
Knirkerevyen, der kom på besøg.
Som jeg også gjorde opmærksom på denne aften, er det frivillige arbejde både til glæde og til
gavn. Det er til stor gavn for livet i og omkring kirken. Var der
ikke så mange frivillige ved kirken, ville der være mange aktiviteter og gode tilbud, som ikke
kunne realiseres. Men det frivil-

lige arbejde er også til glæde - til
glæde for den enkelte og for helheden, fordi man bliver en del af
et godt arbejdsfællesskab.
Derfor vil vi gerne opfordre
alle, der har tid og lyst, til at
give en hånd med ved forskellige
anledninger.

Samarbejdsprojekt i
domprovstiet
Provstiet har igangsat et samarbejdsprojekt mellem sognene i
Viborg. Formålet hermed er at
finde områder, hvor samarbejdet
kan styrkes, så ressourcerne både de økonomiske og de menneskelige - kan anvendes bedst
muligt. Projektet blev skudt i
gang på en temadag i april måned for præster, menighedsrådsformænd og kontaktpersoner.
På temadagen udvalgte man forskellige områder, hvor øget samarbejde i særdeleshed skal være i
fokus. Det gælder bl.a. styrket
formidling og information om
de kirkelige aktiviteter, øget kordegnesamarbejde og øget samarbejde på musikområdet og mellem byens organister. Vi imødeser med interesse det videre forløb og de initiativer, som provstiet vil tage indenfor de udvalgte områder.
Til slut vil jeg gerne på menighedsrådets vegne ønske alle en
lys, varm og livsbekræftende
sommertid!
På menighedsrådets vegne
Hanne Dalgaard.

Sommertid
Guds sol går ind
i krop og sind
forkynder at nu kommer
en varm og blid skærsommer.
(DDS 725)

Hvor må det være sødt især
at vandre i Guds-haven der
i evighedens sommer
og høre dér den dag så lang
de tusinde serafers sang,
hvor natten aldrig kommer.
(DDS 726)

Sådan sang vi i kirken til konfirmationerne og sådan synger vi igen til pinse.
Her hos os i norden går naturår og kirkeår godt
i spænd. I vintermørket ved juletid fødes lyset. Og
samtidig med, at naturen vågner op til forår og nyt
liv, fejrer vi til påske Jesu opstandelse fra de døde.
På samme måde går pinse og sommer hånd i hånd.
Pinse og fejring af kirkens fødselsdag varsler sommer og lyse nætter, jordbær og nye kartofler.
I trosbekendelsen er det den tredje del, der er
sommerdelen, den lyder: „Vi tror på Helligånden,
den hellige almindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse og det evige liv“. Vi fejrer
Pinsedag, at Helligånden kom til os mennesker
med glimt af evighed og fællesskab. Helligånden
suser stadig mellem os, gør os i stand til at elske
hinanden, tilgive hinanden og søge fællesskab med
hinanden.
Digternes salmesprog hjælper os med at se, hvad
Helligånd har med sommer at gøre.
For sommer og Gudsrige hører sammen, f.eks.
når Grundtvig i „I al sin glans nu stråler solen“
tænker, at i de korte sommernætter kan vi ligge og
drømme om Paradis, for så at vågne til vor Herres
pris:
I sommer nattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
(DDS 290)

I en anden sommersalme nemlig Paul Gerhardts
„Gak ud min sjæl!“ får drømmen om paradis og
sommer flere ord med på vejen:

Evighedens sommer! Sommervarmen får os til at
skrue tempoet ned. Den varme luft kan lægge en
dis over landskabet, det føles, som om tiden er gået
i stå. „Ting tager en evighed“ siger vi, når alt går
for langsomt og sommervarmen går ud over effektiviteten. Men prøv at standse og nyde varmens
skønhed. Da minder sommervarmens ro og tidløshed os om noget større.
Da får evighed en anden betydning. Da er evighed ikke tidspilde, men tidsfylde, da bliver sommeren til et løfte om Guds nærvær her og nu og i
al evighed.
Sommersøndagene efter pinse hedder trinitatis.
Det er slut med ekstra helligdage og højtider, der
giver fri ud over det sædvanlige. Til gengæld er
trinitatistiden sommerferietid.
Der er åbent i ferielandets kirker, både i Danmark og i udlandet. Kirkerne tilbyder en sval
pause i sommervarmen enten i form af gudstjeneste eller bare som et rum, hvor man kan være og
samle tankerne.
Trinitatissøndagenes evangelietekster og salmer
udfolder, hvad det vil sige: „at vågne til vor Herres
pris“. Sommerens gudstjenester byder på livshjælp,
fred, trøst og velsignelse til alle under Guds sol.
Du lyse, friske sommer!
vor friheds unge brud,
fra støv og støj vi kommer
til fred og stilhed ud.
Vort liv til lyst du vende
på dagens solskinsfelt,
og over os du spænde
de lyse nætters telt!
God sommer!
Else Kruse Schleef
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Morgensang i Vestervang
„Ugens chance for at få lidt ro“, har konfirmander kaldt morgensang.
Der holdes morgensang i kirken hver tirsdag og
torsdag kl. 9.30 – 9.45 fra midt i august til pinse.
Konfirmanderne deltager som afslutning på
konfirmandundervisningen, inden de skal tilbage i
skole, og derudover kommer der forskellige mennesker fra sognet, som har tid, lyst og lejlighed til
lige at synge et par salmer, lytte og drikke en kop
kaffe bagefter.
Morgensang indeholder 2 salmer, en fortælling
eller bibellæsning, tanke om liv og tro, fadervor,
velsignelse, et vers fra „må din vej gå dig i møde“ og
et stykke musik på orgel eller flygel.
Unge og ældre mødes til morgensang, har pludselig noget til fælles og kender hinanden bedre end
før. Konfirmanderne gav for nogle år siden „de
andre der kommer til morgensang“ kælenavnet:
„Kirkebanden“, og det navn har holdt ved. Morgensang gør, at vi kender og respekterer hinanden,
så forskellige som vi er!
Konfirmanderne fra Vestre Skole inviterede en
tirsdag i foråret 7. x fra Vestervang Skole og „Kirkebanden“ på morgenmad før morgensang. Her
blev der uddelt spørgeskemaer og nedenfor kan
man se nogle af svarene.

Hvorfor går du til morgensang?
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Hvad synes du om morgensang?
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Må din vej gå dig i møde
og må vinden være din ven
og må solen varme din kind
og må regnen vande mildt din jord.
Indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig, i sin hånd.

Kristi Himmelfartsgudstjeneste
I år holder vi en fælles Kristi Himmelfartsgudstjeneste sammen med menigheden
fra Tårup-Kvols på præstegårdsjorden hos sognepræst Maria Louise Sønderby
Andersen. Gudstjenesten foregår udendørs med udsigt over Hjarbæk Fjord, og
der vil blive opstillet bænke, så medbring gerne selv hynder, puder og tæpper for at
gøre det mere komfortabelt.
Efter gudstjenesten kan man spise medbragt mad, og Maria viser rundt i præste
gården for dem, der har lyst.
Der afgår bus fra Vestervang Kirke kl. 10.00, og den kører fra præstegården kl.
13.00 tilbage til Vestervang Kirke. Hvis man hellere selv vil køre til præstegården,
er der mulighed for at parkere ved præstegården.
Gudstjenesten er Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 2. juni kl. 10.30 ved præste
gården, Virksundvej 90, Knudby, 8831 Løgstrup.
Kom og vær med til en anderledes Kr. Himmelfartsgudstjeneste i år.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. juni 2011
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Aktiviteter

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 30: Mandag den 25.7., tirsdag den
26.7., onsdag den 27.7., torsdag den 28.7. og fredag
den 29.7.
Alle dage fra kl. 10.00 - ca. 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 65 90 04 eller 86 62 69 40
KOM OG SYNG MED
Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov og bedsteforældre med
børnebørnene.
Kom og være med!
Vi begynder igen onsdag den 7. september
kl. 9.30.
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.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage
kl. 19.00 i kirkens mødelokaler:
Onsdag den 8. juni
For mødet i august se kirkens hjemmeside
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.

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.
„Martin A. Hansens liv og digtning“
Torsdag den 9. juni kl. 14,30:
Lærer Anna Saarup Brinth, Bording.

JUBiLæumsKORET
Koret samles igen efter sommerferien for at øve
et lille indslag til høstgudstjenesten:
Torsdag den 25. august kl. 15.30
De næste mødedage efter aftale med de fremmødte.
Jørgen Ehlers (86 67 51 00) og
Margit Rossmeisl (86 65 90 04)
friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 13. juni kl.10.00 rykker gudstjenesten ud i kirkens gårdhave. Jubelkor og pigekor
medvirker ved gudstjenesten.

KIRKEKONTORET er lukket mandage i uge 27-31
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Aktiviteter

SOGNEUDFLUGTEN 2011
Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år

søndag den 4. september 2011

Efter gudstjenesten tager vi med bus fra Vestervang Kirke kl. 11.30 og kører
til Nykøbing Mors.
Vi spiser frokost i Kirkecenteret, og derefter skal vi se Nykøbing Kirke.
Så kører vi nordpå forbi flere kendte steder. Vi gør holdt ved Moler-museet,
hvor vi kommer ind og ser museet og det spændende område.
Derefter kører vi til Gullerup Strandkro, hvor vi drikker kaffe. Efter kaffen
går turen mod Viborg.
Vi regner med at være hjemme ca. 18.30
Der er ca. 50 pladser, så det er efter først til mølle princippet.
Turen koster 130 kr. incl. frokost, bustur, entre til museet og kaffe.
Tilmelding til kirkekontoret 86 62 69 40 senest den 26. august kl. 12.00.
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gudstjenesteliste
Torsdag 2. juni, Maria Louise Sønderby Andersen

Kristi Himmelfarts dag. Prædiketekst: Mark. 16, 14-20. Friluftsgudstjeneste i
Knudby Præstegård kl. 10.30. Afgang fra Vestervang Kirke kl. 10.00 se omtale
side 5

Søndag 5. juni, Maria Louise Sønderby Andersen
6. s.e. påske. Prædiketekst: Joh. 15, 26 - 16, 4.

Søndag 12. juni, Else Kruse Schleef
Pinsedag. Prædiketekst: Joh. 14, 22-31.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Mandag 13. juni, Else Kruse Schleef
2. pinsedag. Prædiketekst: Joh. 3, 16-21. Friluftsgudstjeneste i kirkens
gårdhave.

Søndag 19. juni, Else Kruse Schleef.

Kirkebladet SOGNENYT
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Trinitatis søndag. Prædiketekst: Joh. 3, 1-15. Gudstjenestesamtale

Søndag 26. juni, Maria Louise Sønderby Andersen
1. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 19-31.

Søndag 3. juli, Else Kruse Schleef
2. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 16-24.

Tak for en flot
indsamling

Søndag 10. juli, Thomas Frank

Søndag den 13. marts var
der igen sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.
Omkring kl. 11.30
startede udlevering af
materialer, og ca. kl. 12.00
var alle ruter besat. Det
hele gik glat og fint. Et
par timer senere begyndte
indsamlerne at vende tilbage,
og optællingens resultat
blev med spænding fulgt på
tavlen.
Indsamlerne blev trakteret
med friskbagte boller, te,
kaffe, saftevand og ikke
mindst friskbagte vafler.
Der var igen i år en
utrolig god stemning i
indsamlingslokalet.
Omkring kl. 15.30 forelå så
resultatet nemlig kr. 27.325,
hvilket var lidt mere end
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.
Indsamlingsudvalget

Indsamling: FDF`s Missionsarbejde

3. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 1-10.

Søndag 17. juli, Else Kruse Schleef

4. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 6, 36-42.

Søndag 24. juli, Maria Louise Sønderby Andersen

5. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 5, 1-11. Gudstjenestesamtale.

Søndag 31. juli, Maria Louise Sønderby Andersen
6.s.e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 20-26.

Søndag 7.august, Maria Louise Sønderby Andersen
7. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 10.
Indsamling: KFUK`s Sociale arbejde i Danmark

Søndag 14. august, Else Kruse Schleef

8. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 15-21.

Søndag 21. august, Else Kruse Schleef

9. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 1-9. Gudstjenestesamtale.

Søndag 28. august, Else Kruse Schleef

10. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 41-48.

Søndag 4. september, Else Kruse Schleef

11. s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk 18, 9-14.

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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