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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).

Se også
Vestervang Kirkes
hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk

2

nyt fra menighedsrådsformanden
Her ved opstart i det nye år 2012
vil jeg gerne benytte lejligheden til
at ønske alle læsere et godt nytår,
også selv om det, når det læses, er
tæt på forår.
Jeg føler derfor lyst til at opsummere lidt på det, som bl. a er
sket i 2011.
Jeg er godt klar over, at mange
har hørt det før, men jeg er også
overbevist om, at mange ikke
har.
Der bliver omdelt ca. 3000
Sognenyt i hvert kvartal, og dermed måske 3 til 5000 læsere.
Af kirkelige handlinger i
2011, kan jeg oplyse følgende for
Vestervang Sogn.
10568 kirkegængere, fordelt
over året, handlinger med mange
gode varierende udførelser.
Jeg vil dog gerne personlig
fremhæve en bestemt aften, nemlig
den 23. december. Til Syng julen
ind medvirkende organist Jørgen
Ehlers, dirigent Margit Rossmeisl,
Jubelkoret, Nisse-banden bestående af ca. 30 børn klædt ud i
nissedragt samt kirkens eget kor.
Her skal tilføjes, at alle nissedragter er syet af Gerda Christensen. Stor tak til Gerda for det.
Ca. 450 tilhørere som i flere
omgange kvitterede med stående
applaus. En fantastisk aften.
Ovenstående kirkegængere/
tilhørere tager jeg som udtryk
for, at kirkens personale, og her
tænker jeg på samtlige ansatte,
yder en sober og seriøs indsats
i forbindelse med kirkens
aktiviteter.
Jeg kan supplere med følgende
statistik for 2011 i Vestervang
Sogn: 49 dødsfald, 69 nyfødte,
heraf 46 døbt i Vestervang og 2
bryllupper i Vestervang.
Obs.: Vi har plads til flere.
Vi fik i 2011 nyt flag til kirken.
Doneret af Danmarkssamfundet.
Ligeledes har der været afholdt
en del koncerter. Bl.a. med Anne
Linnet – total udsolgt. Med ca. 50
sat på venteliste.
Der har i 2011 også været
pænt besat på gallerigangen med
kunst af forskellige og dygtige
kunstnere. Jeg kan tilføje, at der
i 2012 igen er besat med nye
udstillinger.
Jeg vil anbefale, at alle, der har
lyst, vender en tur forbi og ser de

udstillede værker. Der er åbent i
kirkens åbningstider.
Jeg føler også trang til at minde
om Vestervang Klub og Kirkehøjskolen, som hver især har formået
at skaffe rigtig gode foredragsholdere, normalt med mange
tilhørere.
Og det fortsætter naturligvis
også i 2012. Følg med i Sognenyt,
hvor programmet er trykt.
Hvis jeg skal supplere med
kommende opgaver for 2012, vil
jeg fremhæve følgende.
Det er nu, endelig efter ca. halvandet års forberedende øvelser,
lykkedes at få ansat en ny ungdomspræst med tilhørsforhold
i Vestervang. Vi glæder os til
samarbejdet og byder Trine
velkommen.
Men mere om ungdomspræsten
andet steds i bladet.
Endvidere vil jeg også fremhæve vores nye tiltag med babysalmesang ledet af vores kirkesanger og musikpædagog Susanne
Klausen. Et tilbud man har taget
rigtig godt imod.
Der er i skrivende stund tilmeldt to hold af ca. 10 børn pr.
hold i alderen ca. 5-12 måneder.
Som noget nyt har Folkekirken
i Viborg Kommune tilmeldt sig 24
timers løbet 11.-12. august 2012
med forskellige aktiviteter. Præster, ansatte, menighedsrådsmedlemmer og alle andre, der har lyst,
kan deltage. Vi har naturligvis fra
Vestervang også tilmeldt os på
forskellig vis.
Vi er i 2012 gået ind i et år,
hvor vi til efteråret igen har valg
til Menighedsråd på landsplan
og således også i Vestervang. Fire
år er til den tid gået, siden det
nuværende råd trak i arbejdstøjet.
Og det har været en spændende
periode med mange opgaver.
For nogle af os helt nye uvante
opgaver, men alle i rådet har bidraget godt og positivt.
Jeg vil til slut opfordre Jer alle
til at følge godt med i Sognenyt.
Der kan I læse om alle aktiviteter
kvartal for kvartal.
Der vil også blive orienteret
om tiltag i forbindelse med menighedsrådsvalg til efteråret.
I ønskes hermed alle et godt
forår og god sommer.
Michael Hansen

Påskeglæde og dødes opstandelse
Forår og påske hænger sammen hos os. Vi er heldige at bo et sted på jorden, hvor man
kan lugte, at det bliver påske. Jorden opvarmes og damper af grøde, forår og nyt liv
samtidig med kirkens påskeord om Jesu opstandelse og lysets sejr over mørket. Hvor
langt rækker billedet?
Liv af døde
„Han er opstået, han er ikke her“! Siger englen til
kvinderne, der kommer til graven knugede af sorg.
Klarere kan det ikke siges.
Jesus som var død og begravet i jordens støv, og
som de troede allerede var på vej over i glemslen,
stod op af graven påskemorgen som et menneske, der
fødes ud af et moderskød.
Kvindernes reaktion er frygt, de flygter fra stedet,
for de var rystede og ude af sig selv. Nyheden gjorde
dem bange og tavse. For det er næsten for godt til at
være sandt!
Opstandelse er, at de døde bliver levende, det
skete for Jesus, og vi har hans ord for, at det også er
virkeligheden for os. Kristentro er opstandelsestro.
Og opstandelse betyder, at de døde bliver levende.
Det er en sandhed, vi ikke kan argumentere for.
Hvad der ikke kan forklares kan ikke forsvares?
En journalist forklarede mig engang, at det er en
grundregel for al journalistik, at hvad der ikke
kan forklares, kan ikke forsvares. Men vilkåret for
opstandelses tro er, at den ikke kan forklares.
Vi kan ikke forklare, hvad der sker, eftersom
ingen af os har prøvet, hvad opstandelse vil sige
på egen krop, og evangeliet gør heller ikke noget
for at forsvare det. Det forkynder, at sådan er det.
Troværdigheden ligger i, at budskabet fremsættes af
en, der i øvrigt virker troværdig.
For vi kender godt alle argumenterne mod,
dengang som nu: „de må have været forvirrede eller
skøre de kvinder, ingen død bliver levende igen, i
bedste fald må der være nogen, der havde fjernet
ham, eller: det er slet ikke ment bogstavelig, men blot
en metafor, et billede på at mennesker liver op og får
nyt livsmod.“ Måske er den tolkning et resultat af,
at det næsten er for godt til at være sandt, at de døde
bliver levende igen.
Flaget hejses
Når man lige har mistet og er i sorgens slipstrøm,
så kan ordene især være uvirkelige, for de bringer
jo ikke ham eller hende jeg savner tilbage i mine
arme. På samme måde kan det virke meget
bombastisk, at man lige efter begravelsen, så snart
jordpåkastelsesordene: „af jord er du kommet, til
jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå“
har lydt, og den kirkelige handling i forbindelse med
begravelse er slut, hejser flaget på hel. For så hurtig

går det ikke i de efterladtes bevidsthed. Opstandelsestro eller ej. Så er det lettere at se flaget på halvt, der
ligesom bøjer hovedet i sorg over den døde og i
medfølelse med de efterladte.
Jeg kan huske engang, jeg mistede en nær ven
og slægtning, jeg var 13 år, tænkte ved mig selv,
godt vi ikke har nogen flagstang. Synet at flagene
på hel gennem landsbyen stemte ikke overens med
stemningen inden i mig.
Men vi hejser flagene, fordi Jesu opstandelse fra de
døde betyder, at de døde bliver levende igen.
At vi skal se vores elskede igen, er næsten for
godt til at være sandt, og frygten for skuffelse melder
sig og giver grund til at tvivle. Men budskabet er
samtidig for godt til at være løgn for den, der elsker,
og som derfor ikke kan blive færdig med sin sorg.
Det er i sig selv grund nok til at tro på budskabet,
når det bare én gang er fremsat af én, der i øvrigt
virker troværdig.
Møde og gensyn i bibelen
Opstandelse ifølge påskeevangeliet i dag er mødet og
gensynet. Kvinderne og vennerne sendes til Galilæa,
hvor de skal se ham. Opstandelse er mødet og
gensynet med den og dem, der i livet har været livet
for os.
Opstandelse er, at den historie, vi har med
hinanden, er åben, fordi den er evig.
Evig, ikke som et billede, en drøm eller en
erindring, men evig som kontakt, som et møde.
Det er, hvad Jesus viser os flere gange i løbet af
evangelierne, „Han gav ham til sin mor“ – hører vi
om enkens søn, der blev opvakt fra de døde af Jesus i
byen Nain.
Eller da de ulykkelige søstre Martha og Maria
kalder Jesus til sig i sorg over, at deres bror Lazarus
er død. „Din bror skal opstå“ siger Jesus til Martha
fortsættes næste side
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og hun svarer, at det ved hun godt på den yderste
dag. Men det er tydeligvis uvirkeligt for hende, selv
om hun tror, at enhver der lever og tror på Jesus,
aldrig i evighed skal dø. Jesus opvækker Lazarus og
giver ham tilbage til søstrene. Når Jesus opvækker
synagogeforstanderens Jairis datter, bliver hun givet
tilbage til sine forældre ikke som en metafor eller en
erindring, men som et barn de kan give mad.
Alle bliver de ved opstandelse givet tilbage til
deres liv og til dem, de har levet det med. Ellers var
det jo ikke deres liv. Mennesker er ikke øde øer.
Alt hvad vi er, er vi i sammenhæng, og den vigtigste
sammenhæng i livet er de mennesker, vi hænger
sammen med. Vi har god grund til at tro, at også det
evige liv er et liv i sammenhæng.
Påskehåb og påskedåb
En far, der havde mistet sin lille søn, udtrykte det
engang sådan: „Det kan godt være, at Gud ikke altid
holder hånden over os, men han holder altid hånden
under os.“ Sådan et udsagn er båret af en stærk
opstandelsestro. Tro på at sorgen har en grænse.
Påsketro kan ikke forklares, men er det ikke også
nok at nøjes med budskabet og ønsket om at tro det?
Er det ikke tilstrækkelig at følge hjertets stemme, der
hvor forstanden alligevel ikke har mulighed for at
dømme hverken ja eller nej?
Er det ikke mindst ligeså troværdig, at de døde
opstår, som at Gud eller „Livets mening“ skulle have

ulejliget sig med at skabe os og lade os mødes med
andre, bare for igen at skille os ad og udslette os.
Som kristen påskedag, at kunne bekende og synge
med på at „han er opstanden“. Det giver os lov til
at elske og leve, hvor sorgen har sin grænse. Det er
selv grundlaget for, at vi døber de små og begraver
de døde i tillid til, at de og vi alle „er genfødt til
et levende håb ved Jesus Kristi opstandelse fra de
døde“.
Gensynsglæde
Opstandelse betyder, at de døde bliver levende. En
provokation for forstanden og en ind imellem alt for
bombastisk trøst for den, der lige har mistet, og er
sårbar og frygtsom og har mere lyst til at nynne med
på „Om lidt bliver her stille“, end at se et flag på hel.
For det er næsten for godt til at være sandt, at vi
skal møde vore elskede igen. Eller er det? Sorgen
er en slags pant på gensynsglæden. Pludselig en dag
ser man igen et flag på hel, ser påskesolen bryde
igennem og genopdager naturens og livets skønhed.
Et solstrejf hjælper håbet og trøsten på vej. Den man
savner viser sig måske lyslevende i en drøm, i en
tanke, en handling en stemning.
Vi har alle vore steder, hvor paradiset bor til leje,
indtil det for alvor bryder igennem også for os i livet.
Hvor vi mødes og skilles og mødes igen.
Else Kruse Schleef

Dåbskande, alterkalk og disk
Tina Lofstad, som ejer Glaspusteriet i Viborg, blev i foråret 2011 kontaktet af Vestervang
Kirke, der var interesseret i at få lavet en dåbskande, en alterkalk og en disk i mundblæst
glas. Købet er muliggjort ved salget af den frimærkesamling, der er skænket af Thomas
Romby-Larsen og penge fra sognebørn i forbindelse med kirkens 40 års jubilæum.

„Jeg tog imod udfordringen – jeg syntes, det lød
rigtig spændende,“ fortæller Tina Lofstad. „Men
jeg må indrømme, at jeg var lidt nervøs, for det
er ikke noget, jeg har prøvet før, men det er altid
spændende at udfordre ens kreative tanker og se,
hvordan man kan få ideerne til at spille sammen
med glasset.
I løbet af sommeren var jeg ude at se Vestervang Kirke, og jeg var MEGET imponeret af
den smukke kirke. Selve kirken er meget enkel,
fin og holdt i lyse farver. Det spiller utrolig flot
op til gavlen med den helt ubeskrivelig flotte
glasmosaik. Det er simpelthen bare smukt. Lyset
spiller i glasmosaikken og kaster farver rundt i
hele rummet. Det er et rum, som er godt for sjæl
og tanker.
Mine første tanker ang. glasværkerne var, at
det skulle holdes meget enkelt i form og farvevalg.
Der sker så meget i glasmosaikken, og jeg var
bange for, at det ville blive for „rodet“, hvis der
også kom for mange farver ind i kalk, kande
og disk. Derfor valgte jeg nogle farver ud fra
glasmosaikken, som også var pæne sammen og
arbejdede videre med disse farver.

Det var en udfordring med dåbskanden. Der
skal være varmt vand i kanden, og glaskander kan
(medmindre det er industriglas) ikke tåle varmt
vand – så revner de oftest i hanken. Enten skulle
det være en kande uden hank eller også måtte det
løses på en anden måde. Løsningen hed Johannes
Stampe. Johannes er smed med eget værksted
i Rødding (ved Skive), og jeg arbejder løbende
sammen med ham. Han er af den gamle skole og
er rigtig god til at smede ting ud i hånden ved sin
esse. Johannes har smedet hanken til kanden. Et
præcisionsarbejde som tog det meste af en dag –
men resultatet er også rigtig flot.
Selve kanden, kalken og disken pustede vi i
Glaspusteriet. Vi arbejder med 1100 grader varmt
og flydende glas. Under selve processen kan man
ikke se farverne på glasset, da det er så varmt.
Glasset afkøler fra 500 grader og til 50 grader
natten over, og så først næste dag kan man se det
færdige resultat. Vi måtte rette lidt på ideerne,
arbejdsprocessen og modellerne undervejs.
Tilbage står det færdige resultat. Enkelt i sit
formsprog og farvevalg.
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Gøgler- og markedsdag
Søndag den 13. maj fra kl. 12.00-15.00
På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag.
Klovnen Tapé – artist, musikant, mimer, slangemenneske og klovn underholder kl. 12.30.
Klovnen Tapé – Henrik Rasmussen – er en meget alsidig kunstner, der kan begejstre både store
og små.
I hans forestilling er der god balance mellem klovneri og artisteri, så derfor er han elsket af alle
– både børn og voksne.
På pladsen er der mange forskellige ting, man kan prøve og boder med lidt til at styrke sig på,
Der er alle muligheder for at få en dejlig dag med mange oplevelser.
Det er en dag, hvor hele familien kan være med!
FDF, KFUM & K og kirkens frivillige grupper arrangerer
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Ungdomspræsten
Efter flere års forberedelser, mange udvalgsmøder mellem biskop, provst, menighedsråd,Viborg KFUM og K, Viborgs Y’s Men’s Club samt Viborg Menighedspleje
faldt det hele på plads, og stillingen som ungdomspræst blev opslået for efterfølgende
pr. 1. februar 2012 at blive besat med Trine Hostrup Dahl.

Mit navn er Trine Hostrup Dahl. Jeg er 40
år og bor i Viborg. Jeg er gift med Peter og
sammen har vi døtrene Caroline på 11 år og
Clara på 2 år. Jeg er pr. 1. februar 2012 ansat
som ungdomspræst i Viborg, og jeg glæder
mig rigtigt meget til at komme i gang med
dette spændende arbejde. Jeg ser det som en
kæmpe fordel, at jeg skal være præst på tværs
af sognegrænser, så alle får glæde af det fokus,
der nu kommer på ungdomsarbejdet.
I første omgang vil jeg gå i samarbejde med de
unge i Viborg samt ungdomsorganisationerne
for at høre på, hvad de godt kunne tænke
sig. Det er min opfattelse, at har de unge selv
ejerskab over projekterne og de kirkelige
events, der kommer til at ske i byen, så vil
engagementet også blive derefter. Så er du
ung og sidder du med nogle ideer til, hvad der
kunne ske af events i ungdomskirken, så hører
jeg meget gerne fra dig!

kommer til at mærke en kirke, der er nærværende her og nu, så de senere i livet har
tillid til det, som kirken står for – og at
ungdomskirkens arrangementer generelt
kan bruges til at inspirere det almindelige
folkekirkelige arbejde, så der sker en fornyelse
i det kirkelige liv.

Derudover vil jeg etablere kontakt til ungdomsuddannelserne her i byen. Det er mit
mål, at Viborgs uddannelsessteder skal kunne
bruge mig i forbindelse med undervisning,
projektarbejde eller i forbindelse med
sjælesorg.

Jeg kommer til at få kontor i Vestervang
Kirke, og skal samarbejde med et forum for
unge og kirke, som etableres, og som består af
menighedsrådsmedlemmer og repræsentanter
fra Viborg KFUM og K, Viborgs Y’s Men’s
Club samt Viborg Menighedspleje.

Trine Hostrup Dahl

De unge er vores vigtigste ressource, og
jeg brænder for at gøre det kirkelige mere
tilgængeligt for de unge mellem 15-25 år. Mit
indtryk er, at mange i denne aldersgruppe har
enormt meget at byde ind med og interessen –
også for det kirkelige er der – tilbuddene har
bare manglet!
Så kort sagt, håber jeg på, at jeg som ungdomspræst kan bidrage med at de unge
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aktiviteter
kom og syng med
Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov og bedsteforældre med
børnebørnene. Endnu to gange tilbage:
Kom og vær med i kirkens lokaler:
7.3. og 21.3. kl. 9.30-ca. 10.15
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
Litteraturkredsen mødes følgende datoer:
7. marts og 21. marts.
Kl. 15.00-16.45.

kirkehøjskolen
Torsdag d. 8. marts
kl. 14.30: Folkelighed og eventyrvisdom.
Kristine Jersin, sognepræst i Øster Hornum vil
holde et folkeligt, tankevækkende og muntert
foredrag om vores gamle folkeeventyr. Kristines
læsning af dem er inspireret af Gustav Brøndsteds
tanker og åbner eventyrenes pointer i fornyet
aktualitet.

VIBORG NATKIRKE

juniorklub
„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)

påskegudstjeneste
for børnehaverne
Onsdag den 28. marts kl. 10.00 er der påskegudstjeneste for børn i Vestervang Sogn.
Alle børnehaver, dagplejere og hjemmegående
forældre med børn er meget velkomne.
Vi hører påskens historie og pynter et flot påsketræ.
Derfor vil vi gerne bede alle børn om at lave et
påskeæg i karton, sætte det på snor og
tage det med.

FDF VIBORG VESTERVANG
Kredsleder:
Pia Strange, Safranvej 7, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 02 89 / 60 13 03 89
E-mail: strange@FDF.dk
Se også: http://viborgvestervang.kredscms.dk
Onsdag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens
ungdomslokaler
i kælderen.

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

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. april 2012
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Aktiviteter
Menighedsrådsmøder

udstilling

Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 19.00
i kirkens mødelokaler:

Udstilling med Erik Heide

Tirsdag den 24. april
Onsdag den 23. maj

Billedhugger Erik Heide udstiller i Vestervang
Kirke 9. marts-31. maj.

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.

En vigtig del af Erik Heides værk består af
udsmykninger i kirker. Både en række nye
og gamle kirker landet over. Han arbejder
fortrinsvis i grove materialer som træ, granit
og støbejern, og med en dyb forståelse og
respekt for de kristne grundsymboler, som
han omsætter til et enkelt og kraftfuldt
moderne formsprog. Ud over kirkekunsten
har Erik Heide skabt en lang række skulpturer
og relieffer af mere verdslig karakter, også her
med grove materialer og forenklede former,
ofte dyreformer som fuglen, fisken, hunden
– eller mennesket. Hans værker findes på
pladser og torve i mange byer landet over.

kirkefrokost
Der er kirkefrokost: Søndagene den 4. marts
og den 1. april. – Det koster 30 kr. eksklusiv
drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding.

jubilæumskor
Vestervang Kirkes fantastiske jubilæumskor,
der havde debut ved kirkens 40-års jubilæum,
og senere har optrådt flere gange, har planer om
at synge til gudstjenesten Skærtorsdagsaften.
Første øvedag: Tirsdag den 13.
marts kl. 15.30.
Derefter øves den 20. marts, den 27.
marts og den 30. marts.
Endelig forhandling om tider ved
første møde.

I foråret 2009 besøgte Erik Heide Færøerne,
hvor han skabte en smuk, sort-hvid grafisk
serie, der kan ses på udstillingen i Vestervang
sammen med små skulpturer i bronze og
granit.
Fredag d. 9. marts er der fernisering i
Vestervang Kirke kl. 16.00.

Jørgen Ehlers (86 67 51 00) og
Margit Rossmeisl (86 65 90 04)
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Aktiviteter
VESTERVANG KLUB
Torsdag den 1. marts kl. 14,30:
Karen Blixens liv og digtning
pastor Gunnar Hansen, Viborg.
Torsdag den 15. marts kl. 14,30:
„Bisp Gunner af Viborg“
tidl. forst. Jørgen Vindvad, Hersom.
Torsdag den 29. marts kl. 14,30:
Verden ifølge Lund
(fra husmandssøn til bedstefar med parkinson)
oberst Jens Chr. Lund, Viborg.
Torsdag den 12. april kl. 14,30:
Mellem påske og pinse
provst Hans Kristian Jørgensen, Viborg.
Torsdag den 26. april kl. 14,30:
Da vi glemte Jesusbarnet
(Bibelhistorie for store og små)
sognemedhj. Margit Rossmeisl, Vestervang.
Torsdag den 10. maj kl. 14,30:
Generalforsamling
Historier fra Hald
pastor Niels Ettrup, Brunshåb.
Torsdag den 24. maj kl. 10,00:
Forsommerudflugt
program følger.

mødeaftner
Koncert onsdag den 7. marts 2012 kl. 19.30
Rasmus Lyberth
Den grønlandske sanger
Rasmus Lyberth har
gennem sin snart 40 år
lange karriere fortolket de
store fortællinger om livet.
Han er med sin stemmes
klang i stand til at formidle beretninger om Grønlands natur og befolkningens vilkår.
Billetsalg fra tirsdag den 7. februar på kirkekontoret tlf. 86 62 69 40 hver dag mellem 9.00 og
13.00. Billetpris: 100,- kr.
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Onsdag d. 14. marts kl. 19.30 v. Jørgen Carlsen
Forundringsparathed
Forstander Jørgen Carlsen
fra Testrup Højskole
har opfundet et nyt ord:
Forundringsparathed. Han
vil i sit foredrag præsentere
en række eksempler på
forundringsparathed med
baggrund i livsanskuelse,
filosofi, litteratur og
højskolens univers. Han ser højskolen som den
organiserede protest mod ligegyldiggørelsen
af livet og fremhæver højskolesangens
betydning i denne sammenhæng. En god
højskolesang stimulerer vores fornemmelse
for livets underforståede under. Den skaber
forundringsparathed. Kaffe 30 kr.

kunstudflugt
Onsdag d. 18. april er der udflugt til Holstebro
Kunstmuseum, hvor vi skal se udstillingen Ude af
Fokus. Maleriet i en digital virkelighed.
Udstillingen Ude af Fokus undersøger, hvordan
maleriets rolle er i vores tid, hvor virkeligheden
præges af en accelererende distribution af billeder
fra fjernsyn, internet og telefoner, der ikke levner
tid og plads til fordybelse og eftertanke.
På forskellig vis skildrer udstillingens ni kunstnere
verden i form af hjemmet, villakvarteret og
etagebyggeriet, landet med mark og skov, veje og
huse males, som var man der selv. Men ser man
nærmere efter, er motiverne ’ude af fokus’. De
flimrer, er fordrejede eller forvrængede. Hvad er
virkeligheden overhovedet for en størrelse i dag,
hvor vi konstant bombarderes af billeder, der
alle vil påvirke os og danne vores forestilling om
verden?
Vi kører i bus fra Vestervang Kirke kl. 18.30,
og er hjemme igen kl. 22.00. Deltagerne skal
være meget mobile pga. stedets beskaffenhed og
rundvisningens varighed.
Deltagelse koster 100 kr., og tilmelding og betaling
skal ske til kirkekontoret senest fredag d. 30.
marts.

Aktiviteter

Søndag den 25. marts kl. 10.00 er der

familiegudstjeneste
Denne dag er der afslutning for forårets juniorkonfirmander
Gudstjenesten handler om et uventet besøg, der førte store ting med sig –
og hvordan det stadig bringer nye muligheder til os.
Juniorkonfirmanderne medvirker og kirkens børnekor synger

Kristi Himmelfartsgudstjeneste
Igen i år holder Tårup-Kvols og Vestervang en fælles Kristi Himmelfartsgudstjeneste på præstegårdsjorden hos sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen med udsigt over fjorden.
Gudstjenesten foregår udendørs, 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 menighedsrådet giver en kop kaffe.
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. 17. maj kl. 10.30 ved Knudby Præstegård,
Virksundvej 90.
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gudstjenesteliste
Søndag d. 4. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. s. i fasten. Prædiketekst: Mark. 9, 14-29.
Folkekirkens Nødhjælpsindsamling. Kirkefrokost.

Søndag d. 11. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. s. i fasten. Prædiketekst: Johs. 8, 42-51.

Søndag d. 18. marts kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 25-35.
Gudstjenestesamtale.

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30, Gudstjeneste for udviklingshæmmede.
Hannah Lyngberg Larsen og Else Kruse Schleef.

Søndag d. 25. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Mariæ bebudelses dag. Prædiketekst: Luk. 1, 46-55.
Juniorkonfirmandafslutning. Saftevand.

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
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

Søndag d. 1. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Palmesøndag. Prædiketekst: Mark. 14, 3-9 el. Johs. 12, 1-16.
Kirkefrokost.

Torsdag d. 5. april kl. 19.00, Else Kruse Schleef.
Skærtorsdag. Prædiketekst: Johs. 13, 1-15.
Indsamling til Samvirkende Menighedsplejer.

Fredag d. 6. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Langfredag. Prædiketekst: Luk. 23, 26-49 eller Johs. 19, 17-37.

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.

Søndag d. 8. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.

Hørehæmmede: Der er i kirken
og mødelokaler installeret teleslynge.

Mandag d. 9. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.

Svagtseende: Salmebøger m.
stor tekst står på salmebogsreolen.

Påskedag. Prædiketekst: Matt. 28, 1-18.
Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark.

Anden påskedag. Prædiketekst: Johs. 20, 1-18.
Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark.

Søndag d. 15. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1.s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 21, 15-19.

Søndag d. 22. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 10, 22-30.
Gudstjenestesamtale.

Søndag d. 29. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
3. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 14, 1-11.
Indsamling til Folkekirkens Ungdomskor.

Fredag d. 4. maj Stor Bededag. Konfirmation.
Kl. 9.30, Else Kruse Schleef.
Kl. 11.00, Maria Louise Sønderby Andersen.

Søndag d. 6. maj kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Konfirmation.
4. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 8, 28-36.

Søndag d. 13. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. s. e. påske. Prædikentekst: Johs. 17, 1-11.

Torsdag d. 17. maj kl. 10.00. Fælles gudstjeneste med Tårup og Kvols i
Knudby. Kr. Himmelfarts dag. Prædiketekst Luk. 24, 46-53. Se side 11.
Søndag d. 20. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
6. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 17, 20-26.
Gudstjenestesamtale.

Søndag d. 27. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14, 15-21.

Mandag d. 28. maj kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Anden pinsedag. Prædiketekst: Johs. 6, 44-51.

Søndag d. 3. juni kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Trinitatis søndag. Prædiketekst: Matt. 28, 16-20.
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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.

