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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
Velkommen til en ny sæson i
Vestervang Kirke
Kirke er for mange forbundet
med gudstjenesten søndag for
middag. Denne gudstjeneste
ér også en meget central del af
kirkens liv, men den kan ikke stå
alene! Der er mange måder at
udtrykke og fornemme det med
Gud, religiøsitet og kristendom
på. Udover selve de kirkelige
handlinger kan det også ske
gennem bl.a. kunsten, musikken
og i fællesskabet mellem menne
sker.
Set i dette lys er menighedsrådet
meget glad for at kunne byde
velkommen til en ny sæson
med en bred vifte af foredrag,
koncerter, udstillinger mv. Alt
sammen tilbud, som er nærmere
beskrevet i en særskilt folder
inde i bladet.
I særdeleshed vil vi gerne sige
et stort velkommen til nye konfirmander, minikonfirmander og
jeres forældre. Vi håber, at alle
får nogle gode og spændende
timer her ved kirken.
Der er i årets løb en række tilbud og gudstjenester, som særligt taler til børn og unge.
Eksempelvis kan nævnes
høstgudstjenesten d. 18. september, konfirmandgudstjeneste d.
4. oktober og den tilbagevendende børnegudstjeneste
sidste søndag i oktober (d. 30.
oktober), hvor vi i lighed med
mange andre sogne har særlig
fokus på sammenhængen mellem
børn, unge, sogn og kirke
(BUSK). En gudstjeneste, som
arrangeres i samarbejde med
FDF.

Menighedsmøde
Vi vil gerne være en åben kirke
med højt til loftet, som løbende
er i gensidig dialog med sognets
beboere. Derfor bifalder vi også,
at det i lov om menighedsråd
fremgår, at menighedsrådet
hvert år skal indkalde til et
menighedsmøde, hvor der gives
en status over menighedsrådets
aktiviteter og man sammen
drøfter, hvad der skal være fokus
på i det kommende år. Dette
menighedsmøde afholdes d. 26.
oktober 2011. Vi håber, at alle
– uanset om man kommer ofte
eller ikke så ofte i kirken – vil
møde op og deltage i dialogen og
give sin mening til kende.
Budgettet er afleveret
Sluttelig skal nævnes, at menig
hedsrådet har afleveret forslag
til provstiet til næste års budget.
Budgettet skal holdes inden for
en økonomisk ramme, udmeldt
af provstiet. Budgettet er i det
store og hele en videreførelse af
dette års budget, hvor der tages
højde for pris- og lønstigninger,
men ellers indtil videre er for
skånet for beskæringer. Samtidig
har vi afleveret ønsker til ud
bedringer af forhold vedr. byg
ninger; herunder renovering af
kirketårnet.

På menighedsrådets vegne
Hanne Dalgaard.

Tanker om HØST –
og eftertanker!
Høst – hvad er høst?
Er det kun for maskinstationer og de landmænd,
der er tilbage? – eller berører det flere end dem? –
siger det os noget ud over noget romantisk måske,
eller at kunne beundre andres travlhed, og have
ondt af deres bekymringer, når vejret driller?
Et gammelt mundheld lyder: „Som du sår,
høster du“!
Hvis vi nu ikke har sået noget, hvad så?
Er der ikke mange af os, der får lov at „høste“
hvad andre har sået? – det kan være både ondt og
godt. Er vi taknemmelige for det?
Høst-gudstjeneste: Er det kun anledning til tak
fra de få, der mejede, eller hvad med dem, der
oplevede at høste (måske en god høst) i køkkenhaven, eller frugter fra buske og træer, var det
ikke grund til tak? En enkelt frostnat kunne være
nok til at hindre virkningen fra vor ihærdighed.
Mange af os oplevede, at vort udkomme gik ind
på en løn- eller pensionistkonto, som vi regnede
med var så sikker, så vi kunne være trygge, men
der var nogen, der oplevede bankkrak, hvor det de
satte lid til, forsvandt fra dag til dag. Det var slet
ikke så sikkert endda, ligesom en høst kan slå fejl.
Er det ikke tak værd, når det lykkes?
Høste erfaringer
I hjem, skole og samfund samler vi erfaringer,
og vi kan blive rige på dem. Vort liv bygges op
af erfaringer. Vi inversterer og høster erfaringer.
Vi udnytter andres erfaringer, men vi høster vore
egne.
Høst som konsekvens
Vi vælger livsstil, og helbredet bliver måske der
efter. Nogen har et helbred, så vi tænker, de mag
ter alt. Pludselig en dag standser vi op, vi stødte
på konsekvenser, vi ikke havde regnet med, og
spørgsmålene melder sig hvorfor? – hvordan? –
hvad nu?
Høst-redskaber
I litteraturen er „manden med leen“ blevet et
billede på døden.

Der er diagnoser, der straks får os til at tænke:
Er det nu ham der banker på min dør? Hvad så
nu?
Ved denne banken fandt jeg personlig tryghed i
Grundtvigs salme nr. 675 i salmebogen:
Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder, gode Gud!
som alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine.

Høst-folkene
Sådan kalder Jesus i en lignelse englene, som han
vil sende ud for at samle høsten i hus, dvs. ind i
Faderens rige, – i Guds herlighed, - til det evige liv,
hvor Gudsriget virkeliggøres.
Det er den afsluttende begivenhed, hvorom
Jesus siger: (Joh.14,3) „Når jeg har gjort plads rede
for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at
også I skal være, hvor jeg er!“
Så nænsomt taler Jesus om døden, høsten.
Høst-salme
Lad os slutte med Grundtvig, nr. 729:
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være.
                                        Jakob Bjerg
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Landslejr 2011
Natten er lun
stemmerne dæmpes
Fader Vor bedes i kor
Vi takker for dagen
og livet du gav os
en verden uendelig stor
landslejrsang 2011

Fantasi, opfinderi og fællesskab var i centrum
på FDFs landslejr 2011
En gruppe fra FDF Finderuphøj og FDF Vester
vang ankom til lejren på 4-personers-vandre-ski
– for at understrege, hvor vigtigt samarbejde er for
at en lejr bliver god, når 12.000 mennesker samles.
De var klar fra start – helt klar. Og fik sammen en
oplevelse for livet. 9 gode dage med masser af forskellige aktiviteter i al slags vejr, fælles oplevelser til
gudstjeneste og lejrbål og frem for alt styrket sammenhold og venskab.
Dronningen sagde tak til FDF
Der var hornmusik, lege, kredsbesøg og „pindemadder“, da dronningen åbnede lejren, men først
og fremmest var hun tæt på. Deltagerne havde
knapt lagt rygsækken fra sig og fået en slurk vand,
før det var tid til at byde majestæten velkommen.
Dronningen åbnede officielt lejren med en tale
ved det store lejrbål. Her takkede hun FDF for det
store og vigtige arbejde, der udføres. „Børn, unge
og ledere får i FDF tro på Gud, mod på livet og
tillid til sig selv og hinanden, og det er vigtige
og aktuelle kompetencer at have med sig i rygsækken“.

4

Præst i „Pinkerton“
Jeg havde fået lov til at arbejde som præst for
landsdel 2 på lejren, hvor børnene fra Vestervang
Sogn også boede. Mine opgaver bestod i morgen og
aftenandagter, samt en masse aktiviteter og samtale
i præstehjørnet også kaldet „forkyndelseslaboratoriet“ i Pinkertons samlingstelt. Fokyndelsen på lejren kredsede om menneskers forhold til Gud, som
brikker i det samme puslespil. Også her var fantasi,
innovation og fællesskab i centrum i en række
anderledes andagter og gudstjenester, hvor sanser,
hjerne og hjerte blev sat i spil i forkyndelse af Guds
ord til os om alt det, vi ikke kan sige os selv.
Har du y-faktor
Med det spørgsmål indledte FDFs præst Jacob
Zakarias Larsen landslejrens store gudstjeneste
søndag aften, da tusmørket havde sænket sig over
Sletten. Y står for ydmyghed og det blev både
fortalt, danset, rappet og sunget ud til lejrens
deltagere. Dette ene ord blev gentaget igen og igen,
og deltagerne blev opfordret til at sende en sms til
én, som de mener, har y-faktor.
Gudstjenesten talte til mange sanser. Og mens
nogle indslag var dybt alvorlige, var andre mere
humoristisk præget. Fx fik et videoindslag med de
siamesiske tvillinger Karsten og Kresten latteren
til at brede sig. Indslaget fungerede som optakt til
nadveren, hvor tvillingerne præsenterede sig som
Jesu 13. og 14. discipel, der havde oplevet de sidste
dage med Jesus.
Over scenen hang et stort hvidt kunstværk, som
flere gange i løbet af gudstjenesten blev oplyst af
et stjernelysshow og tankevækkende ord. En del af
ordene blev indsendt via sms under gudstjenesten,
så deltagerne på den måde også var med til at skabe
deres egen gudstjeneste.
Else Kruse Schleef

aktiviteter
børnekor

juniorklub

At synge giver godt humør og stærke mavemuskler
– og så har vi det rigtig sjovt sammen.
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 14.10 – 15.10.
Første gang d. 8. 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).

„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 en mail, 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)

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 7. september.
Derefter: 21.9., 5.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.,
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3.
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!

litteraturkreds
28. september. 12. oktober, 26. oktober, 9. novem
ber og 23. november.
Kl. 15.00-1645.

teater
Onsdag den 14. september kl. 10.00 har kirken
inviteret Vestervang Skoles 0. og 1. klasser samt
Vestervang Børnehus til teaterforestilling.
Det er Kirketeateret v. Jens Jødal der viser „Ham
Moses, der plager!“
Vi har før haft besøg af Kirketeateret, og vi ved, at
det bliver en rigtig god oplevelse.

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.

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

Menighedsrådsmøder

Søndag den 18. september er der høstgudstjeneste.
Børn fra sognet inviteres til at bære frugt, grønt
sager og blomster ind i kirken.
Efter gudstjenesten vil alle herlighederne blive
solgt ved en auktion, og pengene går ubeskåret til
Folkekirkens Nødhjælp.
Har man lyst til at bidrage med ting til auktionen,
kan man aflevere frugt, grønt eller blomster inden
gudstjenesten.

Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage
kl. 19.00 i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 30. august, torsdag den 29. september og onsdag den 26 oktober
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.

børn unge sogn kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.00 er der Familie
gudstjeneste 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.

udstilling
I september og oktober udstiller fotograf Gitte
Vinther på gallerigangen i Vestervang Kirke.
Hendes fotos beskriver små detaljer i naturen.
Gitte Vinther siger: „Farve- og kompositions
mæssigt kan en blomsterkrone i sig selv være et
mesterværk. Jeg synes, det er udfordrende og sjovt
med en anderledes vinkling på de små ting, som vi
nærmest tager for givet og oftest overser i farten.“
Fernisering fredag den 2. september kl. 16.00

familiegudstjeneste
Søndag den 20. november kl. 10.00 er der familie
gudstjeneste.
Den dag er der afslutning for efterårets juniorkon
firmander, og de vil sammen med børnekoret, der
også medvirker, sætte deres præg på gudstjenesten
så den bliver festlig og spændende.

dåbskande
Til kirkens 40 års fødselsdag blev der fra menighe
en givet pengegaver, og desuden er der til kirken
skænket en frimærkesamling, som nu er blevet
solgt. Dette har givet mulighed for nyanskaffelser.
Derfor er der bestilt en ny dåbskande til kirken.
Det er glaspusteriet i Trekronergade v. Tina Lof
stad, der skal udføre arbejdet, som også omfatter
en alterkalk med tilhørende disk.
En ny dåbskande har været et ønske i mange år.
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jubilæumskor
Kirkens „jubilæumskor“, der har optrådt flere
gange med stor succes, vil mødes for at øve til
adventstiden.
Vi mødes første gang 1. november kl. 15.30 i
kirkens lokaler. Derefter aftales mødetiden.
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og
vær med!
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Jørgen Ehlers (86 67 51 00) og
Margit Rossmeisl (86 65 90 04)

kirkefrokost
Der er kirkefrokost: Søndagene den 2. okt.,
6. nov. og 4. dec. – Det koster 25 kr. eksklusiv
drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding.

Aktiviteter
VESTERVANG KLUB
Vestervang Kirkes tilbud til pensionister i sognet.
Skulle transport til samværene være et problem,
kan kirkebilen benyttes. Ring da senest to timer
før til kirkens kontor på tlf. 86 62 69 40.
Torsdag den 1. september kl. 14,30:
Verdenskrigen set fra et barns vinkel
fru Lissy Sørensen, Struer. (Fiil, Hvidsten)
Torsdag den 15. september kl. 14,00:
Sensommerudflugt
Kaffe på Hvidsten Kro. Program følger.

Torsdag d. 10. november kl. 14.30.
Hvad er danskhed?
Hvilke værdier har vi traditionelt bygget
på som danskere. Er de i et opbrud?
Foredrag ved Henning Ringgaard Lauridsen,
Museumschef ved Viborg Museum.
Torsdag d. 24. november kl. 14.30.
Kirken og staten
Det er egentlig interessant, at den lovgivning, der i
dag gælder for kirken er fra 1849. Det var dengang
Danmark gik fra enevælde til demokrati, og kirken
og staten selvfølgeligt og uadskilleligt forbundet.
Sådan er det ikke længere, og det kan diskuteres,
hvordan forholdet mellem kirken og stat skal være.
Oplæg ved Trine Kofoed Romanini, teologisk
medarbejder for biskoppen over Viborg Stift

Torsdag den 6. oktober kl. 14,30:
Med Viborg i bakspejlet
domprovst Arndt Jessen Hansen, Mariager.
Torsdag den 20. oktober kl. 14,30:
Blandt muslimer og kristne på Zanzibar
tidl. missionær Dorthe Langås, Silkeborg.
Torsdag den 3. november kl. 14,30:
Alle helgen, halloween eller …
sognepr. Else Kruse Schleef, Vestervang.
Torsdag den 17. november kl. 14,30:
Visioner for Viborg
borgmester Søren Pape Poulsen, Bjerringbro

kirkehøjskolen
Torsdag d. 29. september kl. 14.00.
Ildsjælen Paulus.
Fortæller og tidl. sognepræst Ingrid
Schrøder Hansen fortæller Paulus historie. „Paulus er bedre end sit rygte, og efter fortællingen har ingen svært ved at
forstå ham“ lover Ingrid Schrøder Hansen.
Torsdag d. 27. oktober kl. 14.30.
Folkekirke og Danmark.
Med udgangspunkt i de aktuelle politiske forslag
om at adskille stat og kirke vil Christian Langballe,
sognepræst i Tjele og Nr. Vinge og Domkirken,
komme med et oplæg til debat ud fra sit syn på
folkekirke, Danmark og grundloven.

mødeaftner
Det gode liv ?
Vestervang Kirke onsdag d. 21. september kl. 19.30.
De 6 bysogne inviterer til fællesaften med Søren
Dahl, kendt fra Cafe Hack.
Hvor er du Gud ???
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00.
Gudstjeneste ved konfirmander
og Kirketeatret.
Gudstjenestens befriende
foreløbighed
Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30.
ved Biskop Kresten Drejergaard, Odense.
Gudstjenesten, sølvbrylluppet og andre events.
Kaffe 30 kr.
Kunstgudstjeneste
Onsdag d. 2. november kl. 19.30.
For at give rum for refleksion og eftertanke søger
mennesker både til gudstjenesten og kunsten.
Ved sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen.
Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag den 27. november kl. 16.00.
Kirken får besøg af et af Viborgs bedste
amatørkor. Koret, der er under ledelse af Morten
Ahti Christensen, vil denne første søndag i advent
indlede julemåneden med flere af de kendte
danske julesalmer krydret med nogle af de dejlige
engelske carols. Der er også lejlighed til selv at
synge med. Gratis adgang.
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gudstjenesteliste
Søndag d. 4. september kl. 10,00: Else Kruse Schleef
11. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 18, 9-14.

Søndag d. 11. september kl. 10,00: Marianne Koch
12. s .e. trinitatis. Prædiketekst: Mark. 7, 31-37.

Søndag d. 18. september kl. 10,00, Else Kruse Schleef
13. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 10, 23-37.
Høstgudstjeneste se omtale s. 6.
Saftevand.
Indsamling: Den Danske Diakonissestiftelse

Søndag d. 25. september kl. 10,00: Maria Louise Sønderby Andersen
14. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 17, 11-19. Gudstjenestesamtale.

Søndag d. 2. oktober kl. 10,00: Else Kruse Schleef
15. s. e. trin. Prædiketekst: Matt. 6, 24-34.
Kirkefrokost.

Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00 v. konfirmander
Gud hvor er du ??? se omtale s. 7.

Søndag d. 9. oktober kl. 10,00: Else Kruse Schleef
16. s. e. trin. Prædiketekst: Luk. 7, 11-17.
Indsamling: Dansk Missionsråds efterårskollekt

Søndag d. 16. oktober kl. 10,00: Maria Louise Sønderby Andersen
17. s. e. trin. Prædiketekst: Luk. 14, 1-11.

Søndag d. 23. oktober kl. 10,00: Maria Louise Sønderby Andersen
18. s. e. trin. Prædiketekst: Matt. 22, 34-46. Gudstjenestesamtale.

Søndag d. 30. oktober kl. 10,00: Else Kruse Schleef
19. s.e.trin. Børn og Unge, Sogn og Kirke, se omtale s. 6.
Saftevand.

Onsdag d. 2. november kl. 19,30: Maria Louise Sønderby Andersen
Kunstgudstjeneste. Se omtale s. 7.

Søndag d. 6. november kl. 10,00: Maria Louise Sønderby Andersen.
Alle Helgens dag. Prædiketekst: Matt. 5, 1-12.
Kirkefrokost.

Søndag d. 13. november kl. 10,00: Else Kruse Schleef
21.s.e. trinitatis. Prædiketekst: Joh. 4, 46-53.
Indsamling: KFUM’s Sociale arbejde i Danmark

Søndag d. 20. november kl. 10,00: Else Kruse Schleef
Sidste søndag i kirkeåret. Prædiketekst: Matt. 25, 31-46.
Juniorkonfirmandafslutning se s. 6, saftevand.

Søndag d. 27. november kl. 10,00: Else Kruse Schleef

1. s. i advent. Prædiketekst: Luk. 4, 16-30. Gudstjenestesamtale.

Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til gudstjene
ster 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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Besøgstjenesten
Kirkens besøgstjeneste for
midler kontakt mellem mennesker i sognet som ønsker
besøg, og tjenestens „besøgs
venner“. 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 be
søgsven, kan man henvende
sig til sognemedhjælper
Margit Rossmeisl i kirken eller
privat.
Kirken (86 62 69 40)
Privat (86 65 90 04)

Efterårsmarked
for hele byen
Lørdag d. 12. november
kl. 9,30‑13,00
i Domkirkens sognegård
Tema: „At hjælpe børn og
unge i Afrika“
Mission Afrika og
Danmission

