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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 1012. Træffetid: Kirken tirsdag10-12
eller efter aftale (undtagen mandag),
eksc@km.dk
Sognepræst Maria Sønderby
Andersen, Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28.
Træffetid: Kirken torsdag 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
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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NYT FRA KUNSTUDVALGET
Næste udstiller i Vestervang Kirke,
Bente Hoppe, har sendt følgende til
Sognenyt:
En kort præsentation af mig selv:
Jeg har studeret to fag parallelt,
fransk sprog og litteratur, og billedkunst, og de to områder har altid
været væsentlige i min tilværelse.
Jeg lever et „dobbeltliv“ som freelance oversætter og billedkunstner,
hvor det tidsmæssigt stadig er oversætterarbejdet, der dominerer.
Hvis jeg skulle beskrive min måde
at tegne/male på ville jeg netop
sige, at jeg tegner, som man skriver.
Det er en skrift, bare uden ord.
Der, hvor ordene hører op, starter
det billedlige for mig. Denne skrift
„overtager“ og udvider derefter mit
„udforskningsområde“. Jeg har altid haft en forkærlighed for grafisk
udtryk. Det er ganske enkelt det,
der falder mig mest naturligt. Dialogen mellem papirets hvide farve
og den farve og form penselen eller
kridtet tilføjer (ofte blot en enkelt
farve) er uendelig for mig. Hvis jeg
går lidt videre, kan jeg beskrive den
måde, jeg tegner på, som en slags
automatisk skrift, lidt som den surrealisterne „opfandt“ i den litterære
genre, men ikke i maleriet – altså
en spontan og grafisk måde at udtrykke sig på. Ordet grafik stammer fra græsk graphein, som faktisk
betyder at skrive.
Jeg arbejder i forholdsvis små formater og hovedsageligt på papir.
Det er overvejende tegninger (pastelkridt), monotypier og litografier, men også til tider raderinger
og akrylmaling. Håndens naturlige
bevægelser i en slags skrift er én af
forklaringerne på, at jeg sjældent
arbejder i større formater. Desuden
kan jeg så godt lide umiddelbarheden ved de meget enkle teknikker
som tegning med pastelkridt, tusch
osv. for det giver en stor fornemmelse af frihed.
Jeg forestiller mig, at den måde,
mine billeder bliver til på, er lidt
ligesom musikere oplever det at
improvisere. Man spiller spontant,
men selvfølgelig efter sine egne

„regler“ eller fornemmelser, ikke at
forveksle med en fuldstændig uvilkårlighed, men med fuld accept og
brug af tilfældets (u)held.
Jeg har for vane at sige, at mit arbejde er abstrakt, men der kan også
forekomme figurative elementer i
mine billeder. Landskaber har for
eksempel en stor plads i visse billedserier, men det er mere følelsen
af et landskab end illustrationen
af det. „Motivet“ er altså ikke af
afgørende betydning, det er mere
måden former, farver og rytmer
er sat sammen på. De figurative
elementer kommer ofte frem som
„tegn“, dvs. en slags essens af en
form. Det er igen en forbindelse til
skrift. For øvrigt forekommer det
mig hverken vigtigt eller nødvendigt at skelne mellem det abstrakte
og det figurative. Det er som om,
formernes sprog ikke opererer med
den slags restriktioner. Vi bliver
gennemstrømmet af en masse former, abstrakte og figurative. Visse
kommer ud i billedarbejdet, andre
bliver inde i os. Billeder, hvor abstrakte de end er, afspejler altid en
stump af vores tilværelse. De er
en slags dagbog i former og farver
over visse sinds(tilstande), reaktioner på noget der har gjort indtryk,
på en versefod der bor inde i os, på
utæmmede følelser, på nye udtryk
opdaget i arbejdet osv. osv.
En af de udstillede billedserier hedder fx (inde i mit hoved) skiftevis
„Rejsen til Tønder“ eller „Sidste
sommerdag“. Den er en blanding
af indtryk fra en rejse sidste sommer til grænselandet ved Tønder,
hvor Emil Nolde har levet, og mere
personlige erindringer. Jeg havde
aldrig været der, fordi det „kedelige“, flade marskland aldrig havde
tiltrukket mig. Stedet er selvfølgelig
alt andet end kedeligt! Dets himle
er så levende, men også dramatiske,
selv uden tordenvejr. Landskabet
gav pludselig en dyb forståelse af
Noldes billeder, bedre end besøget
på hans museum. Alle disse indtryk
har ernæret min „billedskrift“ kraftigt siden. Der er også en mølle, der
har forfulgt mig siden, men det er
en lang historie … Bente Hoppe

Valg til menighedsrådet 2012
Fra valgudvalget er modtaget følgende indlæg
Menighedsrådet er den mindste
demokratiske enhed i folkekirken
Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det
lokale folkelige demokrati. Rådet vælges for
fire år ad gangen og i Vestervang består det af 9
medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af
sognets folkekirkemedlemmer, der på den måde
har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.
Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse
Opgaverne spænder bredt, fra ledelsesopgaver
til beskyttelse af kulturværdier. Det er således
menighedsrådets opgave
At arbejde for gode vilkår for evangeliets
forkyndelse.
At være forvaltningsmyndighed.
At være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken
bortset fra præsterne.
At beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg).
At være menighedens repræsentanter i den lokale
styrelse af kirke og kirkegård.
Hvordan går det med Folkekirken i
Vestervang sogn?
Følger man alene med i pressen og i den landsdækkende debat, så er der p.t. mange historier, som har
en negativ indflydelse på opfattelse af Folkekirken.
Lokalt – i de enkelte sogne – kan det være et
helt andet billede man ser.

I Vestervang Sogn er der god tilslutning til
kirken – både til gudstjenester og aktiviteter.
Hvad kan man som menighedsrådsmedlem
få indflydelse på?
Menighedsrådet har ansvaret for at udarbejde et
budget og et regnskab. Det betyder, at du som
medlem har indflydelse i forhold til økonomien i
Vestervang sogn.
Menighedsrådet har ansvaret for personalet
og fungerer som arbejdsgiver. Det betyder, at
det er menighedsrådet, der drøfter og beslutter
personalepolitikken i Vestervang Kirke, og det er
menighedsrådet, der ansætter medarbejdere eller
indstiller til biskoppen om ansættelse af præster.
Menighedsrådet skal sikre gode vilkår for
evangeliets forkyndelse og skal sammen med
præsterne lede det kirkelige og det administrative
arbejde.
Menighedsrådet har desuden ansvaret for byg–
ninger og de fysiske rammer, som er med til at
skabe et godt miljø og gode vilkår for de samlede
aktiviteter i kirken.
Hvilke hovedopgaver har det nuværende
menighedsråd arbejdet med den sidste 4
årige periode?
Det nuværende menighedsråd har ved tiltrædelsen
fået overdraget en nyrenoveret kirke og nogle sam-
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menhængende lokaler, så de fysiske rammer er
helt opdateret. Det har været vigtigt for menighedsrådet og medarbejderne at fylde disse rammer
med liv og aktiviteter, som gør kirken og huset til
noget helt særligt at komme i.
Der er – med hjælp fra en anonym giver –
anskaffet et helt nyt flygel, som efterhånden er
blevet en naturlig del af gudstjenesterne og de
mange arrangementer, der foregår i kirken.
Kirkens 40 års jubilæum blev markeret ved en
festgudstjeneste.
Der er udarbejdet nogle retningslinjer for
brug og udlån af lokalerne, så huset kan få en
aktiv og naturlig placering i sognet uden at være
konkurrenceforvridende.
Der er drøftet og aftalt nogle samarbejdsformer
og aktiviteter med menighedsrådet i Kvols, som
betyder, at den fælles præstestilling bliver til fælles
glæde.
Desuden har der været ansættelse af ny præst og
ny kordegn samt ansættelse af ny korsanger.
Menighedsrådet har været meget aktiv i
forbindelse med oprettelse af en stilling som
ungdomspræst. Et forsøg som løber over 4 år
i samarbejde med ungdomsorganisationer og
provstiet.
Det har været vigtigt for menighedsrådet at fastholde og udvikle det nuværende personale til fremtidens kirke. Det er således vigtigt, at personalet i
samarbejde med menighedsrådet får kirken til at
fremstå som en åben og tilgængelig kirke, og at
sognebørnene er tilfredse og trygge ved at komme
her. Derfor har menighedsrådet haft en strategisnak om udvikling af kirken i Vestervang Sogn.
Der er blevet afholdt sognemøder med overskriften: HVAD VIL VI MED KIRKEN I

VESTERVANG SOGN? Alle interesserede
kunne fremkomme med ønsker og behov.
Hvilke hovedopgaver vil det nye
menighedsråd komme til at beskæftige
sig med i den kommende periode?
• Hvordan får man mere kirke for pengene?
• Betaler vi for lidt i kirkeskat?
• Skal kirkeministeren blande sig i folkekirken?
• Skal kirken ledes af glade amatører?
• Skal folkekirken kun ha’ præster, der tror på
Gud?
• Er folkekirken stadig for folket?
• Er kirken mere død end levende?
• Skal kirken kun holde åbent om søndagen?
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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.
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aktiviteter
børnekor
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 den 13. 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).

Juniorklub
„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.
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 12. september.
Derefter: 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.
Forårets datoer i næste kirkeblad.
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!

VOKSENKOR
Kirkens „Jubilæumskor“, der har optrådt flere
gange med stor succes, vil mødes for at øve:
Første gang d. 10. oktober kl. 17.00 i kirkens
lokaler. Derefter aftales mødetiden.
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og
vær med!
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Jørgens Ehlers (86 67 51 00) eller
Margit Rossmeisl (86 65 90 04)

fernisering
Maleren Bente Hoppe udstiller på gallerigangen i
september og oktober.
Fernisering: Fredag den 31. august kl. 16.00

høstgudstjeneste
Søndag den 16. september er der høstgudstjeneste.
Børn fra sognet inviteres til at bære frugt, grøntsager 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.

kirkefrokost
Der er kirkefrokost:
Søndag den 7. oktober
Søndag den 4. november
Søndag den 9. december (obs. dato)
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aktiviteter

Børn Unge Sogn Kirke

Menighedsrådsmøder

Søndag den 28. oktober kl. 10.00 er der
Familiegudstjeneste i kirken.
Gudstjenesten tilrettelægges i samarbejde med
FDF.
En god og spændende oplevelse for børn, forældre
og alle andre, der gerne vil være med.

Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:

5 års dåbsjubilarer bliver særligt indbudt til denne
dag.

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.

Efter gudstjenesten er der familiekirkefrokost for
alle, der har lyst.

Tirsdag den 18. september
Torsdag den 11. oktober
Onsdag den 28. november

familiegudstjeneste
Søndag den 25. november kl. 10.00 er der familiegudstjeneste.
Den dag er der afslutning for efterårets juniorkonfirmander, og de vil sammen med børnekoret,
der også medvirker, sætte deres præg på gudstjenesten. Det bliver en dag, hvor børnenes engagement
smitter af på hele menigheden, så glæden breder sig
som ringe i vandet.
Gå ikke glip af den oplevelse.

litteraturkreds

t

Litteraturkreds for alle, som gerne vil dele deres
læseoplevelse med andre.
Efteråret:

Onsdag den 26. september
Onsdag den 10. oktober
Onsdag den 24. oktober
Onsdag den 7. november
Onsdag den 21. november
Kl. 15.00-16.45.

kirkeradio
Viborg Kirkeradio sender hver søndag fra kl. 2021 gudstjeneste eller magasinprogram på følgende
frekvens:
Vibog og omegn: 93,8 Mhz

VIBORG NATKIRKE
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

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.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. september 2012
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Aktiviteter
mødestedet
Tro, håb og handling
Mandag d. 27. august kl. 19.30 i Sognegården, Domkirken:
En folkelig drøftelse af, hvad det er for et samfund, vi vil
have.
Ved Steen Hildebrandt og biskop Kjeld Holm.
Holm & Hildebrandt har fundet sammen i et kærligt oprør
fra hjertet.
Som borgere i det danske samfund formulerer de
iagttagelser og overvejelser samt drømme og håb for
vores fælles fremtid: Hvordan oplever vi den nuværende
samfundsudvikling? Hvordan har børnene det, de gamle og
vi selv det? Hvordan står det til med naturen og landbruget
– og fællesskabet?
Er der brug for at finde svar, der kommer fra en ny måde at
tænke på? Er der håb?
Arr. menighedsrådene i Viborg By.
Fremtidens Kirke i Vestervang?
Skal kirken kun have åbent om søndagen?
Onsdag d. 12. september kl. 19.30
Som optakt til menighedsrådsvalget d. 13. november
inviterer menighedsrådet til orienteringsaften om
menighedsrådsarbejdet med tilbageblik på den periode,
der er gået og udblik til fremtiden. Kom og giv dit bud på
fremtidens kirke!
Ved mødets slutning vil der eventuel blive opstillingsmøder,
hvor der udarbejdes lister til valget.
Filmcafé: The Good heart
Onsdag d. 26. september kl. 19.30
I år skal vi se filmen „The good heart“ fra 2009. Bidende
sort humør, tragikomik, livslede og så samtidig en dyb, dyb
varme og livslyst er ord, der kan ramme denne lille perle af
en film ind.
Vel mødt til en aften i lærredets og ordenes verden.
Som sædvanen byder taler vi om filmen over en „godbid“.
Medierne, de unge og os andre!
Onsdag d. 24. oktober kl. 19.30
Hvordan forholder vi os til mediernes påvirkning af vores
unge og os selv?
Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl understreger, at det
ikke bare nytter, at vi vender ryggen til og forskanser os i
vores forargelse, men går ind diskussionen?
Mozarts Requiem
Lørdag d. 27. oktober kl. 16.00
Viborg Kammerkor og Hjørring Kammerkor under ledelse
af Morten Ahti Lyng opfører Mozarts Requiem.
Billetter kan købes ved indgangen (Pris 50,-)
Willy Egmoses Trio
Mandag d. 12. november kl. 19.30
Willy Egmose vil igen besøge Vestervang Kirke, så man
kan glæde sig til hans helt fantastiske kompositioner, der
indeholder elementer af jazz og rytmisk musik uden at
miste den nordiske folketone.
Koncerten er arrangeret af Viborg-Asmild Rotary Klub.
Billetter (pris: 100,-) kan bestilles hos Henning Kristiansen
på tlf. 86674268
eller købes på kirkekontoret i Vestervang Kirke
9.00-13.00 fra 1. oktober.
Kunstgudstjeneste
Onsdag d. 14. november kl. 19.30
For at give rum for refleksion og eftertanke søger
mennesker både til gudstjenesten og kunsten.

I kirken får man Guds ord med sig, som ofte kan give
anledning til eftertanke. Musikken og billederne kan hver
især udtrykke noget andet end ordet; de kan give udtryk for
vores følelser på en helt anden måde end det, det kan siges
med ord. Derfor kan kunsten nogle gange sige langt mere
end ord og udfolde ordene for os.
Kunstgudstjenesten kombinerer ord, musik og billeder.
Ved sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen.
Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag d. 2. december kl. 16.00
Under ledelse af Morten Ahti Lyng vil Viborg Kammerkor
denne første søndag i advent indlede julemåneden med
kendte danske julesalmer og engelske carols.
Der bliver også mulighed for selv at synge med.

vestervang klub
Torsdag d. 6. september kl. 14,30:
Hvad laver en ungdomspræst?
Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl, Viborg.
Den syngende hestehandler
Kaj Rasmussen, Hobro.
Torsdag d. 20. september kl. 14,30:
Udflugt
Torsdag d. 4. oktober kl. 14,30:
Et liv med kunst
fru Bitten Damgaard, Herning.
Torsdag d. 18. oktober kl. 14,30:
Skagensmalerne
sognepræst Maria Sønderby Andersen, Vestervang.
Torsdag d. 1. november kl. 12,30:
Medlemsdag
Program følger.
Torsdag d. 15. november kl. 14,30:
Om min mormor, Helene; mor til 19 børn
dir. Knud Erik Mark, Viborg.
Torsdag d. 29. november kl. 14,30:
Vildmarks show
med Søren Ervig, Løvel.

DEBAT-CAFÉ
Torsdag d. 27. september kl. 9,50 (morgensang kl. 9,30)
Det at blive ældre i Viborg ...
Oplæg ved frivillighedskoordinator Anne Grethe Nielsen
og formand for ældrerådet Alfred Agergaard.
Torsdag d. 25. oktober kl. 9,50 (morgensang kl. 9,30)
Pirater, hvor meget skal man finde sig i?
Oplæg ved orlogspræst Ulrich Pilemand der har været med
ombord på Absalon langs Somalias kyst.
Torsdag d. 22. november kl. 9,50 (morgensang kl. 9,30)
„Hævnen“ eller „i en bedre verden“?
Vi ser Susanne Biers oscarvindende film.
„Hævnen“ er et bevægende drama og en nervepirrende
thriller i ét, en fortælling om mennesker, der prøver at gøre
det gode og som konstant må vende den anden kind til,
indtil bægeret er fyldt og kun hævntørsten står tilbage.
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gudstjenesteliste
Søndag den 2. september kl. 10.00: Else Kruse Schleef.
13. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 20, 20-28.
Søndag den 9. september kl. 10.00: Else Kruse Schleef.
14. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 5, 1-15. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 16. september kl. 10.00: Høstgudstjeneste,
ungdomspræst Trine Hostrup Dahl.
15. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Lukas 10, 38-42. Saftevand.
Søndag den 23. september kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen.
16. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 11, 19-45.
Indsamling: Dansk Missionsråds Efterårskollekt.
Søndag den 30. september kl. 10.00: Else Kruse Schleef.
17. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 2, 14-22.
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00.
Gospelgudstjeneste ved konfirmander, præster og Joachim Hejslet m. band.
Søndag den 7. oktober kl. 10.00: Else Kruse Schleef.
Fællesgudstjeneste med Tårup-Kvols’ menigheder.
18. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 15, 1-11. Kirkefrokost.
Søndag den 14. oktober kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen.
19. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 1, 35-51.
Søndag den 21. oktober kl. 10.00: Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl.
20. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 21, 28-44. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 28. oktober kl. 10.00: Else Kruse Schleef.

Børn og Unge, Sogn og Kirke. Saftevand.
21. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Lukas 13, 1-9.

Søndag den 4. november kl. 10.00: Else Kruse Schleef.
Alle Helgens dag. Prædiketekst: Matt. 5, 13-16. Kirkefrokost.
Søndag den 11. november kl. 10.00: Else Kruse Schleef.
23. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 12, 38-44.
Indsamling: KFUM’s sociale arbejde i Danmark.
Onsdag den 14. november kl. 19.30: Maria Louise Sønderby Andersen.
Kunstgudstjeneste.
Søndag den 18. november, kl. 10.00: Maria Louise Sønderby Andersen.
24. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 5, 17-29. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 25. november kl. 10.00: Else Kruse Schleef.
Sidste søndag i kirkeåret. Prædiketekst: Matt. 11, 25-30.
Juniorkonfirmandafslutning, saftevand.
Søndag, den 2. december kl. 10.00: Else Kruse Schleef.
Første søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9.
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 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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Julemarked
Lørdag d. 1. december
kl. 9.30-13.30 i kirkens
mødelokaler.
Kom og besøg Vestervang
Kirkes julemarket. Der vil
være boder, hvor man kan
købe fine dekorationer
– kirkegårdspynt og adventskranse (skal forudbestilles).
Der er dejlige delikatesser
og en julesalgsbod med
flotte håndarbejder, en
stor tombola – en café med
forskellige lækkerier og
hyggemusik.
Vi har også tænkt på børnene, med vaffelbagning –
lykkehjul – lynbingo.
Alle er hjertelig velkomne. Der er noget
for hele familien.
Overskuddet ved markedet går til arbejdet med
børn – unge og ældre i
Vestervang Sogn.
Udvalget.

