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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

Glædelig jul
og godt nytår
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nyt fra menighedsrådet
Et tilbageblik
Når året er ved at rinde ud, er
det naturligt at kigge lidt tilbage
på, hvad der har præget det
forgangne år.
Den faste stamme i en
kirkes liv er naturligvis
søndagsgudstjenesterne, hvor
ritualer, salmesang, tekster,
prædikener og bøn danner en
kontrast til en måske ellers
hektisk hverdag, og hvor der er
mulighed for at reflektere lidt
over livets større spørgsmål.
Ud over disse vanlige
søndagsgudstjenester har året
også budt på en lang række
fine arrangementer. Det er
vigtigt for menighedsrådet, at
denne vifte af tilbud er bred og
mangfoldig og rækker ud mod
mange forskellige aldersgrupper
i sognet.
Bærende for mange af
kirkens arrangementer –
eksempelvis foredrag, koncerter,
morgensang, gøglerdag,
konfirmandgudstjenester,
udflugter og udstillinger – er,
at der er mange, der bakker op
og hjælper med. Derfor er vi i
menighedsrådet også glade for, at
vi i 2011 havde en sammenkomst
for kirkens mange frivillige.
En dejlig aften, som viser, at
frivilligt arbejde både er til
gavn for kirken, men også
sætter den enkelte i et givende
arbejdsfællesskab. Der er stadig
plads til flere frivillige, så alle,
der har tid og lyst, er meget
velkomne til at give et nap med!
Tiltag i det nye år
Vedrørende det nye år er der
et par tiltag, jeg gerne vil hæfte
mig ved. Menighedsrådet
har besluttet at etablere
babysalmesang for de helt
små børn og deres forældre.
Vores nye korsanger Susanne
Klausen har god erfaring med
at køre sådanne forløb, og vi er

meget glade for at kunne knytte
dette tilbud til aktiviteterne i
kirken. Et tilbud, som er blevet
efterspurgt af dåbsforældre og er
nærmere omtalt inde i bladet.
I det kommende år forventer
vi også omsider at kunne få ansat
en ungdomspræst. Stillingen har
været længe undervejs, men er
nu godkendt af Kirkeministeriet.
Ungdomspræsten skal have
hele Viborg by som sit
arbejdsområde, men skal
have sin daglige tilknytning
til Vestervang Kirke, og dette
glæder vi os meget til. Stillingen
finansieres i et samarbejde
med flere af de kirkelige
organisationer i byen og er rettet
mod unge i alderen 15-25 år.
Jul og nytår står for døren
Snart går vi jul og nytår i møde.
Den højtid, hvor vi fejrer, at
Jesus blev født og vi gennem
hans liv kan erfare, at den
kristne Gud er kærlighedens,
tilgivelsens, fællesskabets og
håbets Gud. Jeg håber, at vi
trods juletravlhed og de mange
praktiske gøremål alligevel også
kan stoppe op og tage os tid til at
nyde juletiden med hinanden.
På menighedsrådets vegne vil jeg
gerne ønske alle en glædelig jul og
et godt nytår!
Hanne Dalgaard.

Ny dåbskande, alterkalk
og disk
Til familiegudstjenesten den
30. oktober blev kirkens nye
dåbskande, alterkalk og disk
indviet. Det er glaskunstner
Tina Lofstad, der har skabt
kunstværkerne. Der vil senere
komme billede af tingene i
Sognenyt, men kom og se de
tre unika-værker i kirken.

Juleforberedelserne
Her i skrivende stund, i midten af oktober
måned, er de første julereklamer allerede
kommet med posten, og forleden var jeg i
Århus, hvor de var i fuld gang med at pynte
op til julen i gågaden. Hvad angår optakten til
julen er der delte meninger . Nogle elsker jul
og kan slet ikke få nok af at kigge juletilbud
i reklameaviserne allerede fra oktober
måned. Andre mener, at julen er en stærkt
opreklameret forbrugsfest, som har fjernet
sig så langt fra det, den egentligt står for, og at
den slet ikke er værd at fejre længere.
Årets største højtid
Julen er årets største højtid for de fleste
danskere. Julen er indbegrebet af hygge, hvor
vi samler familien omkring os, spiser sammen
og hygger i vintermørket med tændte lys
og fejrer julen i fællesskab. Fællesskabet er i
højsædet. Måske er det derfor, vi begynder
julen tidligere og tidligere? Fordi julen er en
anledning til at gøre noget i fællesskab? Fordi
vi i julen bekræftes i, at vi hører til et sted?

som muligt holder fri. Juleaften mødes vi i
rekord stort antal i kirkerne landet over og
fejrer gudstjeneste. Selv de, som er alene i
verden og også må sidde alene juleaften, går
med, for her i kirken mærker vi traditionens
bånd, der binder os sammen: i vores lokale
kirke holder vi gudstjeneste, som generationer
har gjort det før os. Og som folk gør det
landet over, ja hele verden over. Vi fejrer den
samme fest, som kristne gør det alle vegne og
har gjort det til alle tider.

Daglige fællesskaber
I det daglige indgår vi i mange forskellige
fællesskaber: Der er kollegerne på jobbet, familien derhjemme, vennerne og
mange andre fællesskaber, alt efter hvilke
sammenhænge vi bevæger os i. Det er ikke
en selvfølge, at der er en sammenhæng
mellem de forskellige fællesskaber, vi færdes
i – kollegerne kender ikke nødvendigvis
ens familie osv. Hver især har vi vores egne
adskilte fællesskaber, som vi skifter imellem.
Det kan virke helt uoverskueligt, og måske er
det derfor, vi holder så meget desto mere fast i
de helt store fællesskaber i livet.

Julefesten er en fest for fællesskabet, det
fællesskab vi har med hinanden. Men også
det fællesskab vi har med Gud. I julen fejrer
vi, at Gud ville os mennesker så meget, at
han selv blev menneske, at han blev født
i en stald en mørk aften. Vi fejrer, at Gud
levede et menneskeliv som vores og døde en
menneskedød som vores for vores skyld, og
han opstod igen påskemorgen, for at vi på
samme måde kan slippe ud af dødens mørke
og genopstå til et nyt fællesskab med ham.
Det er da værd at fejre, så lad bare julefesten
begynde.
Maria Louise Sønderby Andersen

Julen
Sådan et fællesskab er julen. Julen er noget
særligt. Juledagene er helligdage, og så mange
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Guds nærvær alle slags dage
Indtryk fra studietur til Oslo oktober 2011af sognepræst Else Kruse Schleef
Vi tror på Gud, vår skaper,
som jaget oss fra Paradis og pekte ut den lange reisen
hjem.
Han som spenner regnbuen over veien vår hver dag
og holder fest, når vi er kommet frem.
Men hvor blev alle englene av
og drømmene som ga det gamle budskap fra det høye?
En muskel i vårt øye
er sløvet så vi ikke tyder dikt og drøm og gåte,
den himmelske fortellermåte.
Vi tror på Jesus Kristus
som fant oss i vår ensomhet
og sa Han ville følge oss helt hjem
Han som tør å sove i stormen, Han har lovet oss
å åpne døren når vi kommer frem.
Erik Hillestad
Sammen med Stiftsudvalget for gudstjeneste og
forkyndelse i Viborg Stift var jeg tre dage i oktober
på en intens studietur til Oslo, hvor vi mødtes med
mange forskellige mennesker og oplevede mange
facetter af Norsk storbykirkeliv lige nu. Uanset hvor
vi kom frem til vores aftaler, blev vi modtaget med stor
interesse og gæstfrihed. Fælles for de ret så forskellige
repræsentanter for kirken var en stor ro og lyst til
at fortælle om deres kirke, deres planer og først og
fremmest deres gudstjenesteglæde.
Ro og glæde var nok ikke, hvad jeg forventede at møde,
da vi søndag aften efter Kveldsmat på Katarinahjemmet,
hvor vi var indkvarteret, gik gennem Oslos gader
forbi de regeringsbygninger, der blev bombet i sommer, og som nu er afskærmet af plast og træplader
som en anden byggeplads. Vi skulle til Storbymesse i
Trefoldighetskirken. For hvordan ville stemningen være
i en kirke så tæt på den byggeplads, der minder om
Norges største sorg, attentatet på regeringsbygningen og
massakren på Utøya for kun tre måneder siden?
Men ro og glæde var meget præcis den atmosfære der
strømmede imod os ni forfrosne danskere fra Viborg
Stift, da vi lidt for sent listede ind i den store rumlige
kirke, fyldt af mennesker, levende lys, sang og musik.
Opmærksomme værter stak os et smil og et program, så
vi kunne deltage i gudstjenesten og se at overskriften var
„Nærvær alle slags dage“.
Overskriften fik mig til at tænke på barnedåb, når vi
hver gang der er dåb hører Jesus sige til disciplene og til
os alle: „Se jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende“.
Ofte knytter jeg selv til ved de ord, når der er dåb i
Vestervang. Hvor mange gange har jeg ikke talt med
dåbsforældre om, at det nærvær gælder alle slags dage.
Så var jeg pludselig fra Vestervang tilbage i tankerne ved
de knuste ruder og byggepladsafskærmningen lige rundt
om hjørnet. Hvor var Guds nærvær den dag, bomben
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sprang, mon de overlevede eller forældrene til de døde
unge kunne mærke det?
Pludselig synes jeg alle i kirken omkring mig var alt
for glade. Og det hjalp ikke, da man indledte med en
dialog mellem en af kirkens præster og så aftenens
gæst, en metodistpræst fra nabokirken, der fortalte
om, hvordan han takkede Gud for på mirakuløs vis, at
være blevet fuldstændig helbredt fra en kræftsygdom.
Min koncentration svigtede, og da Metodisternes
gospelagtige kor, der også var på nabobesøg, sang
lovsange efter dialogen, kunne jeg kun uroligt sidde og
tænke på alle de kræftpatienter og pårørende jeg kender
og har kendt, der ikke kan takke Gud for helbredelse og
synge lovsange af den grund.
Så var vi nået til prædikenen. En anden sognepræst
skulle prædike over sl. 73 – en af bibelens klagesalmer.
Hun talte om nærvær alle slags dage. Hun tog frem,
hvordan klagen fremmer Guds nærvær i situationen.
Det at kunne klage sin nød til Gud og skælde ud på
Ham, når man rammes af ulykke og problemer, gør,
at Gud får plads. Der skabes kontakt, Gud bliver talt
til og kan dermed også på sin egen måde være nær i
menneskers virkelighed. Klagen åbner øjnene for, at
Gud blev menneske i Jesus, for at være os nær alle slags
dage.
Præsten fortalte om den fromme nonne Terese af Avila,
der er kendt for sine andagtsbøger og for sin livslange
arbejdsindsats for mennesker i nød. At en gang, hvor
Terese blev ramt af malaria og havde frygtelig ondt, er
hun citeret for at skulle have sagt til Gud: „Hvis det er
sådan Gud, du behandler dem, der arbejder for din sag,
så kan jeg godt forstå, at der er så få.“
På samme måde som den fromme nonne og som
salmisten i bibelen klager sin nød, klagede nordmændene sig efter tragedien i sommer. Et svimlende
antal lys blev tændt i de dage i kirker og på pladser, folks
skrig blev til bøn. Bøn der krævede Guds nærvær også
i sorg og smerte. Prædikenen fik mig til igen at slappe
af på bænken og lade lysene og tonerne fylde mig med
ro. Efter en salme begyndte en del i kirken at rejse sig,
der var forskellige muligheder, man kunne skrive en
bøn, tænde et lys, gå til alteret og blive velsignet eller
forbi døbefonten og dyppe fingre i dåbsvandet og tegne
et kors i panden. Man kunne også bare sidde på sin
plads på bænken og være stille for sig selv. Nadveren
blev indstiftet, folk rejste sig på opfordringen: „Kom
alt er gjort klart“ og der blev fejret nadver, mens vi sang
„Nærmere deg min Gud“. Roen og glæden bredte sig
også til skeptikeren inde i mig. Vi tog imod en hurtig
kop kirkekaffe og ilede videre forbi afskærmningens
påmindelser til Jakobsmesse i Kulturkirken Jakob, hvor
ny ro og smittende glæde kom os i møde ...

Kampen mod sult fortsætter
Søndag d. 4. marts 2012 sender Vestervang Sogn frivillige indsamlere på gaden for at
bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad
og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme
for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager
dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at
leve i værdighed og uden sult på både lokalt og
internationalt plan.
Det arbejde vil Vestevang Sogn og flere end 1300
andre sogne sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte, når de søndag d. 4. marts
går på gaden for at samle ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.
Meld dig allerede nu som indsamler til søndag
d. 4. marts hos kirkekontoret, tlf. 86 62 69 40,
fsd@km.dk
Ved Sogneindsamling 2011
samlede 20.000 indsamlere på landsplan
15 mio. kroner ind til kampen mod sult og

katastrofer.

Efterårets minikonfirmander
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Juniorklubbernes hold fra 4. klasse, der er kommet med gode udsagn om jul.

Julen er dejlig!
Juletiden begynder så småt allerede første søndag i advent, så er der tid til alle de
gode forberedelser.
Hele familien er sammen, og man kan hygge sig.
Man kan gå i kirke og synge med på julesalmerne.
Hvis der er sne, kan man kælke og bygge snemand eller gå en tur i snelandskabet.
Hele familien kan være med til at fælde juletræ.
Det er dejligt at lave eller købe gaver, mens man er spændt på, hvad de andre har
fundet på.
Når vi bager julekager, dufter det i hele huset.
Man glæder sig til al den dejlige julemad.
Det allerbedste er, at de voksne har tid!
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julens arrangementer
Julekoncert
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.

de ni læsninger
Onsdag den 14. december kl. 19.30
Julekoncert hvor julesalmer veksler med læsning af
julens tekster.
Viborg Musikskoles kor under ledelse af Ole Gad
medvirker, og teksterne vil blive læst af forskellige
mennesker fra sognet. Gratis adgang.

luciagudstjeneste
Søndag den 11. december kl. 10.00
er der familiegudstjeneste i kirken hvor kirkens
børnekor går Luciaoptog og synger et par salmer.
Det er en rigtig god lejlighed til at komme i den
rette julestemning.

nytårsaftensgudstjeneste
Som tidligere år tager vi afsked med året der er gået
og hilser det nye velkommen med gudstjeneste
lørdag den 31.12. kl. 15.00.
Kirkerummet summer af en blanding af vemod
og feststemt forventning. Gudstjenesten byder på
enkel højtid og eftertanke i ord og toner.
Medvirkende Susanne Klausen, tværfløjte og
Jørgen Sonne, orgel og flygel.
Efter gudstjenesten fejrer vi årsskiftet med
champagne og kransekage i våbenhuset!

juleindledninger i kirken
INGEN GUDSTJENESTE NYTÅRSDAG
Der er juleindledninger for sognets børn:
Onsdag den 14.12. kl. 9.30: For dagplejemødre
med børn og for hjemmegående forældre med
børn. Tilmelding til kirkekontoret senest 30.
november.
Torsdag den 15.12. kl. 10.00: For børneinstitutionerne i sognet.
Fredag den 21.12. kl. 8.45 og kl. 10.00: For
Vestervang Skole

Da vi holder nytårdgudstjeneste den 31. december,
er der ingen gudstjeneste nytårsdag.

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
Mandag den 19., onsdag den 21. og fredag den
23. december kl. 19.00
Som optakt til julen for hele familien 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 medvirken også „Nissebanden“
– kirkens børnekor.
Programmet varer ca. ½ time hver af de tre aftner.
Gratis adgang.

helligtrekongers gudstjeneste
Torsdag d. 5. jan. kl. 19.30 ved Else Kruse Schleef.
Julen synges ud Hellig Tre Kongers-aften, ved
hjælp af dobbeltkvartetten „De Himmelblå“. –
I de vise mænds fodspor bevæger vi os ud af kirken
på en kort stjernevandring. Juletræerne tændes
for sidste gang. I ord og toner, lys og stilhed er
julefreden nærværende. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe.
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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.
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.
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.
23. november, 7. december, 11. januar, 25. januar, 8.
februar, 22. februar, 7. marts og 21. marts.
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!

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Lørdag den 25. februar kl. 10.00
(Bemærk tidspunktet)
Fastelavnsgudstjenesten er rykket en uge på
grund af vinterferien – Alle børn i hele sognet er
velkomne, og man må meget gerne være klædt ud.
Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller til alle,
og FDF arrangerer tøndeslagning på plænen foran
kirken.

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.

litteraturkreds
Litteraturkresen mødes følgende datoer:
18. januar, 1. februar og 22. februar, 7. marts og 21.
marts.
Kl. 15.00-16.45.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. januar 2012
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Aktiviteter
Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 19.00
i kirkens mødelokaler:
Se datoer på kirkens hjemmeside.
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.

kirkefrokost
Der er kirkefrokost: Søndagene den 4. dec., den
8. jan. og den 5. feb. – Det koster 30 kr. eksklusiv
drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding.

udstilling

Udstilling med kunstnere fra
Hjarbæk Fjord
Den 13. januar er der fernisering i Vestervang
med to kunstnere fra området ved Hjarbæk
Fjord, nemlig Majken Bilgrav Sørensen og
Henning Elving. Majken maler naturbilleder,
der ikke er direkte naturalistiske gengivelser.
Majken beskriver selv, at hun maler på
natursansninger og nethindebilleder. Hun
forsøger at vise skønheden og søger at
indbygge en stemning eller en fortælling i sine
billeder, som gerne skulle give en følelse af,
at vi stadig har meget at opleve, glædes over,
og – ikke mindst – at passe på. Billedhugger
Henning Elving laver bronzeskulpturer,
og arbejder med tre grundtemaer: torsoen,
figurkompositionen og homogrammet. I
arbejdet med torsoen, tager han udgangspunkt
i den klassiske torso-figur og skaber nye
skulpturelle udtryk.
Ferniseringen er
fredag d. 13. januar kl. 16.00

Babysalmesang i Vestervang Kirke
Salmer er ikke kun for de voksne, og derfor inviteres babyer og
deres forældre indenfor i Vestervang Kirke til babysalmesang under
ledelse af kirkesanger og musikpædagog Susanne Klausen.
Babysalmesang er fortrinsvis for babyer i alderen ca. 5-12 måneder
og deres mødre, fædre, bedsteforældre eller andre nære voksne. Der
er plads til 10 børn på holdet.
Forårets babysalmesang begynder onsdag d. 11. januar kl. 9.30 og
strækker sig over ti onsdage til og med d. 21. marts (pause i uge 7)
Vi mødes i kirkerummet, hvor der er lagt tæpper og puder frem.
Her synger vi for børnene, vugger dem i tæpper, laver fagter og
bevæger os til salmerne og børnesange. Vi blæser sæbebobler og
bruger forskellige sansestimulerende ting som rasleæg, klokker
m.m.
Den første gang vil forløbet i kirkerummet vare ca. 30 minutter, og de følgende gange bygges der
efterhånden flere elementer på. Efter sangen drikker vi en kop kaffe eller the.
Det koster ikke noget at være med, men det er nødvendigt at tilmelde sig.
Tilmelding til kirkekontoret: tlf. 86 62 69 40, email: fsd@km.dk

9

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 8. december kl. 14,30:
LUCIA med kirkens børnekor
Adventshygge med sognemedhjælper
Margit Rossmeisl, Vestervang.
Torsdag den 5. januar kl. 14,30:
Safari i Kenya
Rejsefilm ved Finn Hessellund, Viborg.
Torsdag den 19. januar kl. 14,30:
Emblemerne i Sorte Brødre Kirke
sognepræst Hanne Lyngberg Larsen, Viborg.
Torsdag den 2. februar kl. 14,30:
Fra Wittenberg til Viborg
domprovst Thomas Frank, Viborg.
Torsdag den 16. februar kl. 14,30:
Kirkens forståelse af faste
sognepræst Maria Sønderby Andersen, Vestervang.

kirkehøjskolen
Torsdag d. 12. januar kl. 14.30:
Jomfru Maria og Peter A. G.
Under overskriften Tro og erfaring vil Else Kruse
Schleef belyse forskellige traditioners Maria-lære
og give et bud på, om Maria er relevant i en dansk
kirkelig og folkelig sammenhæng anno 2012.
Efter kaffen vil Birgitte Svenstrup som optakt til
Kirkedagen d. 28.1. fortælle: Peter A.G: Hvem er
han?
Torsdag d. 9. februar kl. 14.30:
At gøre gavn, som Gud det vil! (eller
„Bankrådgiverens morgensang?“).
Salmeforedrag om den lutherske kaldstankes
aktualitet og krise v. salmedigter Hans Anker
Jørgensen: „Vi synger Grundtvigs „Morgenstund
har guld i mund“ og overvejer, hvorfor den
sociale etik er svækket i den nye salmebog – og
fraværende i den offentlige debat og i mange
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prædikener. Vi synger nogle af mine salmer og
drøfter, hvordan man kan prædike moral uden at
moralisere, – og hvordan søndagens gudstjeneste
igen kan blive arbejdsugens morgensang og en
livgivende og samlende kraft i samfundet.“
Torsdag d. 23. februar kl. 14.30:
Folkekirke og Folkeskole –
Kristendomsoplysning i det offentlige rum?
Stiftspræst for kirkelig undervisning Hanne
Høgild vil i sit oplæg forholde sig til de
udfordringer kirken møder i form af traditionstab
og dalende medlemstal.

mødeaftner

De ni læsninger
Onsdag den 14. december kl. 19.30
Julekoncert hvor julesalmer veksler med læsning af
julens tekster.
Viborg Musikskoles kor under ledelse af Ole Gad
medvirker, og teksterne vil blive læst af forskellige
mennesker fra sognet. – Gratis adgang.
Syng julen ind
Mandag den 19., onsdag den 21. og fredag den 23.
december kl. 19.00
Som optakt til julen for hele familien 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 medvirken også „Nissebanden“
– kirkens børnekor.
Programmet varer ca. ½ time hver af de tre aftner.
– Gratis adgang.
Hellig Tre Kongers Gudstjeneste
Torsdag d. 5. januar kl. 19.30 ved sognepræst Else
Kruse Schleef.
Julen synges ud Hellig Tre Kongers-aften, ved
hjælp af dobbeltkvartetten „De Himmelblå“. – I
de vise mænds fodspor bevæger vi os ud af kirken
på en kort stjernevandring. Juletræerne tændes
for sidste gang. I ord og toner, lys og stilhed er
julefreden nærværende. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe.

En Kirkedag i Vestervang.
„Sprog og sanser“
Lørdag d. 28. januar 2012 kl. 9.30-15.00

Morgenkaffe og morgensang.
Bibelens sprog – kærlighedens sprog v. Kirsten Nielsen
Kirsten Nielsen er tidligere professor i Gammel Testamente ved Århus Universitet. Hun har i mange
år beskæftiget sig med det bibelske sprog. Hvad der især interesserer hende er de mange forskellige
billeder, Bibelen bruger om Gud. Gud kan skildres som en hyrde eller en far eller en mor, som en
vældig kriger eller som en ægtemand. I Salomos Højsang i Gammel Testamente skildres kærligheden
mellem mand og kvinde på en måde, så man kan føle sig hensat til Paradisets Have. Og måske er der
en forbindelse mellem kærligheden og det sted, hvor Gud er. Kirken har i mange århundreder læst
Højsangen som et billede på forholdet mellem Gud og mennesker. Men kan vi også gøre det, når vi
ved, at Højsangen oprindelig var ganske almindelige kærlighedsdigte, der handlede om to forelskede
mennesker? Det vil Kirsten Nielsen drøfte med os og give sit bud på.
Frokost. 12.15-13.00
Et sansende menneske? v. Peter A.G.
Peter A.G. har i rigtig mange år været en central figur på den danske
musikscene – både som solist, men i høj grad sammen med bandet
GNAGS. Kendetegnede for Peter A.G.’s musik og især hans tekster er et
sprudlende og levende sprog om mennesker og fællesskaber, om sanser,
forundringsfuldhed og stemninger.
I sit foredrag kommer Peter A.G. ind på, hvad det efter hans mening vil
sige at være et sansende menneske.
Pris for hele dagen inkl. bespisning og to foredrag 100 kr. Tilmelding til Kirkekontoret senest torsdag
d. 26. januar. Pris for foredrag kl. 13.00 alene er 50 kr., der betales ved indgangen.

Koncert onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.30
Duo Paganini

Vestervang Kirke gæstes af to suveræne musikere
når koncertmester fra Århus Symfoniorkester
Ian van Rensburg og guitaristen Søren Bødker
kommer.
Sammen danner de „Duo Paganini“.
På ganske få år har duoen begejstret publikum
ved mere end 100 koncerter i ind- og udland. De
har et meget afvekslende repertoire lige fra smukt
klingende wienerklassik til latinamerikanske og
spanske rytmer. – Gratis adgang.

Filmcafé „Biutiful“

Onsdag d. 22. februar kl. 18.30
Spansk film fra 2010, Oscar nomineret for
bedste udenlandske film.
„Alle har deres grunde“ – under den
overskrift kan denne fantastiske film
forstås.
Ofte så barsk, så virkelighedsnær, så ubarm
hjertig, men når sidste scene er set, må man
konkludere og sande: Livet er smukt, og
kærligheden til medmennesket vinder.
Da denne film er temmelig lang, starter
filmcafeen kl. 18.30. Der lægges en pause
ind undervejs, hvor der bydes på lidt til
gane og mave. Forplejning 30 kr.
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gudstjenesteliste
Søndag d. 27. november kl. 10.00: Else Kruse Schleef
1. søndag i advent. Prædiketekst: Luk.: 4, 16-30. Indsamling til menighedsplejens juleuddeling her i sognet. Gudstjenestesamtale.

Søndag d. 4. december kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. søndag i advent. Prædiketekst: Matt.: 25, 1-13. Indsamling til menighedsplejens juleuddeling her i sognet. Kirkefrokost.

Søndag d. 11. december kl. 10.00: Else Kruse Schleef
3. søndag i advent. Prædiketekst: Luk.: 1, 67-80. Familiegudstjeneste,
Luciaoptog. Saftevand.
Indsamling til menighedsplejens juleuddeling her i sognet.

Søndag d. 18. december kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
4. søndag i advent. Prædiketekst: Johs.: 3, 25-36. Indsamling til menighedsplejens juleuddeling her i sognet.

Lørdag d. 24. december, Juleaften:
Kl. 13.30: Maria Louise Sønderby Andersen
Kl. 14.45 og kl. 16.00: Else Kruse Schleef
Prædiketekst: Matt.: 1, 18-25. Indsamling til Børnesagens fællesråd.

Søndag d. 25. december, Juledag kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Prædiketekst: Johs.: 1, 1-14.

Mandag d. 26 december, 2. Juledag kl. 10.00:
Maria Louise Sønderby Andersen
Prædiketekst: Matt.: 10, 32-42.
Lørdag d. 31. december kl. 15.00: Else Kruse Schleef
Nytårsaftensgudstjeneste.
Torsdag d. 5. januar kl. 19.30: Else Kruse Schleef
Helligtrekongersaftensgudtjeneste.

Søndag d. 8. januar kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
1. søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Mark.: 10, 13-16.
Indsamling til Missionen blandt Hjemløse. Kirkefrokost.

Søndag d. 15. januar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Johs.: 4, 5-26.
Gudstjenestesamtale.

Søndag d. 22. januar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
3. søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Luk.: 17, 5-10.

Søndag d. 29. januar kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
Sidste søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Johs.: 12, 23-33.

Søndag d. 5. februar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Septuagesima søndag. Prædiketekst: Matt.: 25, 14-30. Kirkefrokost.

Søndag d. 12. februar Kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
Seksagesima søndag. Prædiketekst: Mark.: 4, 26-32. Gudstjenestesamtale.

Søndag d. 19. februar kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen
Fastelavn. Prædiketekst: Luk.: 18, 31-43.
Lørdag d. 25. februar kl. 10.00: Else Kruse Schleef
Børnefastelavnsgudstjeneste.

Søndag d. 26. februar kl. 10.00 : Else Kruse Schleef
1. søndag i fasten. Prædiketekst: Luk.: 22, 24-32.

Søndag d. 4. marts kl. 10.00: Else Kruse Schleef
2. søndag i fasten. Prædiketekst: Mark.: 9, 14-29.
Folkekirkens Nødhjælpsindsamling. Se omtale side 5. Kirkefrokost.
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Kasserer:
Flemming Saabye Damgaard,
Kratskoven 1, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50..
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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.

