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SOGNENYT

KIRKEBLAD FOR

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.
Kirkekontoret har lukket
2., 9., 16., 23. og 30. juli.
Sognepræst Else Kruse Schleef,
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36.
Træffetid: Kastanievej onsdag 1012. 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
Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl
Sct. Kjelds Gade 3, 8800 Viborg
Tel 40 49 28 08 – Mail thd@km.dk
Træffes bedst efter aftale eller i kirken tirsdag og torsdag fra kl. 10-12
Det kan dog være, at jeg indimellem
har møder i byen på de dage, men
som udgangspunkt er jeg der for det
meste ...
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 Christen
sen.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
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menighedsrådsvalget 2012
VÆR MED HVOR DET SKER
Den 13. november 2012 er der menighedsrådsvalg.
Alle med lyst til at forme DEN NYE KIRKE og påvirke
udviklingen i VESTERVANG SOGN opfordres til at
stille op til Menighedsrådet.
Onsdag den 12. september kl. 19.30 afholder
menighedsrådet et orienteringsmøde om valget i
Vestervang Kirke.
Du kan læse mere om valget og arbejdet i menighedsrådet
på www.menighedsraad.dk og på Vestervang Kirkes
hjemmeside www.vestervang-viborg.dk
Du kan også kontakte et af de nuværende medlemmer,
hvis du ønsker en uddybning af opgaverne og arbejdet
i det nuværende menighedsråd.

VESTERVANG SOGN – Valg til menighedsrådet
VALGKALENDER
12/9 2012 kl. 19.30: Afholdelse af orienteringsmøde.
25/9 2012 kl. 19.00: Tidligste tidspunkt for aflevering
af kandidatliste.
2/10 2012 kl. 19.00: Sidste frist for indlevering af
kandidatlister.
16/10 2012 kl. 19.00: Sidste frist for afhjælpning af
mangler ved kandidatlister.
EVENTUEL AFLYSNING AF VALG VED
AFTALEVALG
13/11 2012: MENIGHEDSRÅDSVALG 2012.

Gudstjeneste i Vestervang Kirke
Af Margit Rossmeisl og Else Kruse Schleef

I Vestervang Kirke er der gudstjeneste hver søndag
og på helligdage kl. 10.00.
Gudstjenester i Den Danske Folkekirke
Gudstjeneste afspejler forholdet mellem Gud, det
enkelte menneske og menighedens fællesskab.
Lige siden Jesus døde og opstod, er kristne mødtes om søndagen. Den nuværende danske højmesse
har rødder tilbage til de første kirker, men er præget
af både reformationen og af Grundtvig. Gudstjenesten følger et ret fast forløb. Søndagsgudstjenesten
er derfor næsten ens i alle danske folkekirker, så den
kan genkendes, hvor man end kommer til gudstjeneste.
Lokale forskelle
Alligevel er der også forskel på gudstjenester fra sted
til sted, der er forskel på kirkerummene, forskel på
om man er få eller mange, forskel på musikken og
forskel på måden ordet forkyndes på.
Gudstjenesten i Vestervang Kirke har sin egen
lokale historie, formen har fundet sin stil i løbet af
årene og er præget af lokale ønsker og behov. Et
eksempel er, at en gudstjeneste sjældent varer længere end en time, da der ofte er dåb, og man ønsker,
at alle familiemedlemmer store som små skal kunne
være med. På den måde er gudstjenesten heller ikke
statisk i sin form men hele tiden i udvikling.
Ved dåb i gudstjenesten er der i Vestervang Kirke
altid en lille velkomsttale til dåbsfølget forud for
dåben. Og præsterne opfordrer til, at en fra følget,
f.eks. en storebror eller storesøster tørrer håret på
dåbsbarnet.
Ændringer i formen?
For to år siden indledte menighedsråd og præster et
forsøg på tre måneder med flere små ændringer
i gudstjenesteformen. Efterfølgende modtog menighedsrådet forskellige tilbagemeldinger og evaluerede forsøget. Resultatet blev dengang, at der ikke
blev foretaget de store ændringer i gudstjenesteformen.
Dog har menighedsrådet besluttet at de fire-fem
gange om året, hvor der afholdes Familiegudstjenester, er „liturgiske fri-søndage“, forstået på den
måde, at præst og de andre, der tilrettelægger gudstjenesterne, har frie hænder til at eksperimentere,
under forudsætning af biskoppens godkendelse. Til

familiegudstjenesterne serveres der saftevand til nadveren i stedet for vin. Familiegudstjeneste afholdes
f.eks. til juniorkonfirmandafslutninger, dåbsjubilæer,
BUSK-gudstjeneste (Børn og Unge, Sogn og Kirke)
sidste søndag i oktober og høstgudstjeneste.
Det, der for tiden er gudstjenestens form, er for
nylig klistret ind bagerst i kirkens salmebøger, sådan at enhver kan følge med i forløbet for gudstjenesten.
Gudstjeneste for dig
Det er menighedsrådet og de ansattes ønske, at enhver, der kommer til gudstjeneste i Vestervang Kirke, skal imødekommes og respekteres af rummet, af
ordene, af tonerne og af fællesskabet. Vi mennesker
er forskellige. I kirken er der højt til loftet og plads
til alle. Der er ingen høje trapper, man kan gå lige
ind – også hvis man er i kørestol.
Har man problemer med at komme frem er
man velkommen til at bestille kirkebilen (se bagsiden).
De allerfleste søndage er der „Kirke for dig“ – et
tilbud til børn om at kunne gå ud i legehjørnet og
tegne, lytte og lege under prædikenen. Her er der
forskellige frivillige, der går med og har man lyst til
at være frivillig i „kirke for dig“ kan man henvende
sig til sognemedhjælperen.
Hver søndag er der kirkekaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten. Nogle gange afløses kirkekaffen af en
kirkefrokost, som man kan deltage i uden tilmelding
for 35 kr.
En søndag om måneden er der tilbud om gudstjenestesamtale efter kirkekaffen. Her indleder præsten
en uformel samtale om gudstjenesten, der lige er
fejret, og her kan man tale om både form, indhold
og tanker, som gudstjenesten har affødt.
Gudstjeneste på andre tider
og steder
Udover søndagsgudstjenesten kl. 10.00 er der også
andre gudstjenester i Vestervang.
Det kan være nytårsaftensdag, helligtrekongersaften, 2. pinsedag i gårdhaven, Kr. Himmelfart
under åben himmel, kunstgudstjeneste, musikgudstjenester, ungdomsgudstjenester eller hvis konfirmanderne laver en særlig gudstjeneste. Der er mange
muligheder, og præster og menighedsråd er meget
lydhøre over for nye idéer og tiltag.
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Tanker om konfirmationstiden
Ved Torsdagsholdet der blev konfirmeret 4. maj 2012

Hvad vil du gerne, at kirken
betyder for dig i fremtiden?
• Jeg vil nok komme en gang
imellem og altid vide at jeg
er velkommen
• Et sted hvor jeg kan være mig
selv. Et åndehul i en hektisk
hverdag.
• At jeg ved, at der er plads til
alle, uanset hvem og hvordan man er, om man så er
konge eller almindelig.
• Et sted man kan gå hen, når
man er nede.
• Ikke rigtig noget. Men mine
børn skal døbes og jeg vil
også gerne giftes i kirken.
• Her kan jeg komme og synge
• Der blev jeg konfirmeret, så
nu har jeg et forhold til den.
• Her kan jeg komme, lige meget hvad jeg gør.
• At jeg nok lige kommer en
gang imellem og følger lidt
med, selvom konfirmationen
er overstået.
• Jeg ved kirken kommer til at
betyde meget.
• Her lytter Gud til mig, og jeg
kan lytte til ham. Det betyder hjælp og kærlighed.
• Et sted for gamle mennesker.
• Ingenting ud over barnedåb, bryllup og andre konfirmationer.
• Jeg vil gerne med til gøglerdag.
• Det samme.
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Hvilke tanker tager du med
dig fra konfirmationstiden?
• At vi har haft det hyggeligt.
Glæden ved at komme ind og
synge til morgensang. Vi har
lært noget nyt.
• Dybe tanker om Kristus og
minder fra Århus-turen.
• At alle er lige – altså betyder
meget for Gud.
• At jeg godt kan miste troen?
• Jeg har lært mere om kristendom. Det var sjovt at
være på tv og at lave noget
sammen i klassen.
• Gud elsker mig og tror på
mig.
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aktiviteter
kom og syng med

Menighedsrådsmøder

Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov og bedsteforældre med
børnebørnene.

Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:

Kom og være med!

Onsdag den 15.august
Tirsdag den 18. september
Torsdag den 11. oktober

Vi begynder igen onsdag den 12. september kl.
9.30.
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!

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 31: mandag den 30.7., tirsdag den
31.7., onsdag den 1.8., torsdag den 2.8. og fredag
den 3.8..
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 86659004 eller 86626940

VIBORG NATKIRKE

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.

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 7. juni kl. 14,30:
Viborg samlede ind i 2010 til rent vand og
skoler i Liberia. – Hvordan gik det så?
tidl. borgmester Johannes Stensgaard.

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 fre
dag 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. juni 2012
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Aktiviteter

SOGNEUDFLUGTEN 2012
Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år

søndag den 2. september 2012
Efter gudstjenesten i Vestervang Kirke tager
vi med bus fra kirken kl. 11.30 og kører mod
Holstebro.
Vi spiser frokost i Nørrelandskirkens lokaler,
inden vi ser og hører om kirken.
Herefter kører vi mod Struer og tager med
færgen over til Venø. Vi har bussen med og
kører en rundtur på øen og ser bl.a. Venø kirke,
som nogle siger, er Danmarks mindste kirke. Vi
drikker kaffe på Venø Kro, og derefter går turen
hjem til Viborg ad kønne veje. Vi regner med at
være hjemme ca. 18.30.
Der er ca. 65 pladser, så det er først til mølle
princippet.
Turen koster 150 kr. incl. frokost, bustur, færgebillet og kaffe.
Tilmelding til kirkekontoret 86 62 69 40 senest den 24. august kl. 12.00

Babysalmesang igen til efteråret
Salmer er ikke kun for de voksne, så derfor blev
babyer og deres forældre i foråret inviteret indenfor
i Vestervang Kirke til babysalmesang under ledelse
af kirkesanger og musikpædagog Susanne Klausen.
Billedet er fra forårets babysalmesang, hvor der
var babyer og voksne nok til to hold, som fandt fælles
glæde i kirkerummets lys og salmetoner.
Babysalmesang er fortrinsvis for babyer i
alderen ca. 2-9 mdr. og deres mødre, fædre,
bedsteforældre eller andre nære voksne. Der er
plads til 10 børn på holdet.
Vi gentager succesen til efteråret, så hold øje med
tidspunkt i det kommende kirkeblad.
Er du interesseret i at forhåndstilmelde dig allerede
nu, kan det ske til kirkekontoret: tlf. 86 62 69 40
email: fsd@km.dk
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gudstjenesteliste
Søndag den 3. juni kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Trinitatis søndag. Prædiketekst: Matt. 28, 16-20.
Søndag den 10. juni kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 12, 13-21.
Søndag den 17. juni kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 25-35.
Indsamling til FDF’s Missionsarbejde.
Gudstjenestesamtale.
Onsdag den 20. juni kl. 19.30.
Sommergudstjeneste for udviklingshæmmede.
v. Hannah Lyngberg Larsen og Else Kruse Schleef.
Søndag den 24. juni kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
3.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 11-32.

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 den 1. juli kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
4.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 43-48.
Søndag den 8. juli kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 16, 13-26.
Søndag den 15. juli kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
6.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 19, 16-26.
Søndag den 22. juli kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
7.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 10, 24-31.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 29. juli kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
8.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 22-29.
Søndag den 5. august kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
9.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 12, 32-48, (alt. Luk 18, 1-8.)
Søndag den 12. august kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
10.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 11, 16-24.
Søndag den 19. august kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
11.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 7, 36-50.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 26. august kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
12.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 12, 31-42.
Søndag den 2. september kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
13.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 20, 20-28.
Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til guds-
tjenester 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 Menigheds-plejen. 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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Tak for en flot
indsamling
Søndag den 4. 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. 25.254,
hvilket var en smule mindre
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

