Vestervang Sogn
VIBORG

If You Love Somebody – Set them free!
Under overskriften frihed og glæde afholdt kirkens
konfirmander Gospeldag tirsdag d. 2.10 sammen med
Joachim Hejslet og Band.
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• Lyset i mørket
• Det nye menighedsråd
• Den røde tråd
• Julens arrangementer
• En Kirkedag i Vestervang
• Gudstjenesteliste
• Husk Julemarkedet 1. december
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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
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

Udstilling på gallerigangen
Fra 11. januar til midt i marts måned udstiller to kunstnere på gallerigangen. Det er Birgitte Bach med pileflet og Tove Schermer Kristensen med
malerier.
Der er fernisering: Fredag den 11. januar kl. 16.00. Alle er velkomne!
Jeg har flettet med pil siden 1999,
og det er næsten lige så længe siden,
vi plantede de første flettepil ved
vores ejendom.
Om vinteren, når alle planter har
smidt bladene, står mine pil med
deres stænglers gennemtrængende
farver. Blodrød, ildorange,
lakridssort, sommergrøn og brun.
Det er min „malepalet“. Den
gør mig glad og sender mig af sted
mod nye fletteprojekter.
Fra at lære, hvordan de traditionelle kurve er blevet opbygget
gennem slægtsled i såvel dansk som
i andre traditioner, bevæger jeg
mig nu ud i en friere fortolkning
af kurvene, men pilen, og naturen
med den, er altid det væsentlige.
Birgitte Bach
www.pilestalden.dk
Kreativitet har altid fyldt meget
i mit liv, både privat og i mit job
som aktivitetsmedarbejder. Dog
blev tegning og maling i en årrække
skubbet lidt i baggrunden, indtil
for ca. ti år siden, da der skete nogle
gennemgribende ændringer i mit
arbejdsliv. Ændringer som gav
mig tiden og muligheden for igen
at dyrke min store interesse for
billedkunsten.
Tegningen er for mig det grundlæggende, hvad enten den skal stå
alene som i mine portrætter,
eller den skal tjene som basis for
akvareller, pasteller og malerier.

Mine motiver finder jeg i mine
omgivelser, i nærmiljøet eller på
udflugter og ferieture. Hvad angår
min interesse for portrættegning, så
blev den vakt gennem mit arbejde
med ældre. Hvor har jeg mødt
mange spændende mennesker med
ansigter, som på smukkeste vis
afspejlede et langt, indholdsrigt
liv. Senere har jeg udvidet med
tegninger af andre aldersgrupper,
som alle jo også viser deres ståsted i
tilværelsen. Dyr og natur hører også
til mine foretrukne motiver, f.eks.
Undallslund Skov og Hald Sø.
Jeg har haft nogle mere bundne
opgaver som f.eks. tre store,
kinesisk inspirerede malerier i
Væksthuset i Hald Ege. De blev
malet i et godt og fornøjeligt
samarbejde med medarbejdere og
personale. Senest har jeg malet
et motiv fra Rødding Sø på en
dobbeltdør i demensafdelingen
på Pensionistgården i Vammen.
Et maleri, som skal afholde
dørsøgende beboere fra at gå ud –
og ikke kunne finde tilbage.
Jeg glæder mig til at vise nogle
af mine billeder i gallerigangen i
Vestervang Kirke.
Tove Schermer Kristensen

Lyset i mørket
Af Margit Rossmeisl

Den ville være en skuffelse for en ind
brudstyv – julekassen – med al dens
værdiløse og dog dyrebare indhold,
der gemmer erindring om over 40 års
juleaftner.
Årene, der er gået, mens kassen hvert
år med sit indhold – meget eller lidt, er
blevet pakket sammen med tanker om,
hvad det næste år ville bringe. Hvordan
ser verden ud, når kassen igen åbnes?
Måske er det allermest tanken om de
ting, der ikke længere bor i min kasse,
men er gået videre for at grundlægge nye
traditioner, der giver en klump i halsen.
Der er også en 30 år gammel julegave,
der siger noget om et år, hvor jeg var sik
ker på, at julens glade budskab i hvert
fald ikke var noget for mig. Sanghæftet,
som fik stor værdi for mig – givet af en
omsorgsfuld elev, der syntes, jeg trængte
til at blive muntret op, er stadig bevaret og
vidner om hans empati og indlevelse.
Trykfejl
Dengang faldt en almindelig trykfejl i
„Et barn er født i Betlehem“ mig straks i
øjnene.
„Forsvunden er nu al vor nød“.
Men alle, der føler sig overmandet af
sorg og afmagt og som ser alle andre haste
videre, som om ingenting er sket, kan have

svært ved at se, at julen skal få al nød til at
forsvinde. Det bliver kun endnu værre. Så
bliver julen noget meningsløst, ligegyldigt
overfladisk vrøvl. I vores verden er vi
vant til, at det, der er svært, skal forsvinde
– og helst med det samme. Ellers må vi i
hvert fald i det mindste lade som om, det
er forsvundet – livet går videre.
Uden trykfejlen havde salmens evange
lium måske ikke pludselig virket så indly
sende for mig.
For i salmen og evangeliet er vor nød
forvunden – og det er noget helt andet.
Det skal forkyndes og med tiden også
erfares, at vor nød er forvunden, fordi
Gud har sendt sin søn for at dele al
vor nød med os til den bitre ende.
Gud insisterer på at være sammen
med os. Derfor er ingen alene mere.
Den ensomhed, man har trukket sig
tilbage til, er ikke længere mulig. Gud
er der – også i kraft af fællesskabet med
andre mennesker. I fællesskabet får vi
muligheden for at lade kærligheden, livet
og lyset få overtaget. Døden og mørket er
i verden, men har ikke mere det sidste ord.
Derfor er der al mulig grund til at glæde
sig over livet. Brorson skriver i salmen
„I denne søde juletid“ om det sårbare
menneske, hvis sind er åbent, og som
derfor griber det glædelige budskab og
finder trøst:
når hjertet sidder mest beklemt,
da bliver frydens harpe stemt,
at den kan bedre klinge;
og knuste hjerter føler bedst,
hvad denne store frydefest
for glæde har at bringe.
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Det nye menighedsråd
ved Vestervang Kirke

Michael Hansen

Jette Ejlersen

Henning Østergaard

Jørn Mathiasen

Tove R. Jensen

Lene Bundgaard

Ib Jørgensen

Erik Justesen

Jannie Mølgaard

Else Kruse Shleef

Maria Louise
Sønderby Andersen

Følgende blev
suppleanter:

Kirsten Bjerring
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Mette Christensen

Efterårets juniorkonfirmander

Folkekirkens nødhjælps årlige sogneindsamling
Den 10. marts 2013 er vores sogn igen med i den årlige indsamling.
Vi håber, at vi også i år kan komme rundt til alle husstande i Vestervang
sogn. Har DU lyst til at bruge et par timer denne søndag eftermiddag, kan
du tilmelde dig til indsamlingsleder Jørn Mathiasen, tlf. 86 62 39 44,
mail: jm@viborg-maskinsaetteri.dk
eller til kirkekontoret,
tlf. 86 62 69 40
og gerne senest udgangen af februar.
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Den røde tråd gennem kirkens historie
I løbet af fire aftener vil vi følge den røde tråd gennem kirkens lange historie
og udbredelse på fem kontinenter. Peter Lodberg, der underviser i teologi på
Aarhus Universitet, vil enkelt og ligetil fortælle om mange spændende personer
og begivenheder, der spiller en rolle i kirkens historie ud over hele verden. Han
fortæller og trækker tråde igennem kontinenternes brogede kirkehistorie, så alle
kan være med.
Fire sogne er gået sammen om denne forelæsningsrække i begyndelsen af 2013.
Aftenerne hænger sammen, men det er muligt at følge blot en eller nogle af
aftenerne. Fri entré – traktement à kr. 25.
1. 9. januar kl. 19-21 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79.
Vi begynder ved begyndelsen og tager tråden op i Jerusalem og de første
menigheder i Lilleasien. Hvordan er det gået kirken i Mellemøsten efter
Islam og korstogenes tid og, hvordan ser fremtiden ud for de kristne i Israel
og Palæstina?
2. 30. januar kl. 19-21 i Houlkær Kirke, Odshøjvej 7A.
Vi følger tråden til Europa og stopper op ved kejser Konstantin og hans
betydning i forholdet mellem stat og kirke på vort kontinent. Vi vil også
berøre klostrenes betydning for Europa og den lutherske reformation i
middelalderen med store konsekvenser for Danmark og Folkekirken i dag.
3. 27. februar kl. 19-21 i Vestervang Kirke, Rughavevej 6.
Den tredje aften fører den røde tråd os til Afrika. Hvordan gik det
med kirken i kolonitiden og tiden efter 1945 med de nye afrikanske
nationalstater? Hvad kan vi lære af ærkebiskop Desmond Tutu og hans
indsats for fred, forsoning og demokrati i Sydafrika? – Hvordan kan det
være, at flertallet af kristne i dag lever i Afrika?
4. 20. marts kl. 19-21 i Asmild Sogn i Sct. Margrethes Gård,
Gl. Randersvej 4.
Den fjerde aften bindes tråden igennem verdens kirkehistorie til
kontinenterne Latinamerika og Asien. I Latinamerika sker der spændende
ting inden for den katolske kirke, og i Asien vokser kirkerne i Kina på en
måde, som ingen havde troet muligt.
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julens arrangementer
julemarked
HUSK!
Kirkens store julemarked
Lørdag den 1. december kl. 9.30-13.30 i kirkens
mødelokaler.

Julekoncert med
viborg kammerkor
Søndag den 2. december kl. 16.00
Kirken får besøg af et af Viborgs bedste amatør
kor. Koret, der er under ledelse af Morten Ahti
Lyng, vil denne første søndag i advent indlede
julemåneden med flere af de kendte danske jule
salmer krydret med nogle af de dejlige engelske
carols. Der er også lejlighed til selv at synge med.
Gratis adgang

de ni læsninger
Onsdag den 12. 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
Onsdag den 19., fredag den 21. og søndag den 23.
december kl. 19.00
Som optakt til julen for hele familien synger
Vestervang Kirkes Pigekor med organist Jørgen
Ehlers nogle af julens dejlige salmer vekslende
med fællessang. Det lille kor „De Himmelblå“
medvirker den 19. og den 21. dec.
Den 23. december medvirken også „Nissebanden“
– kirkens børnekor og „Jubelkoret“ – kirkens vok
senkor.
Programmet varer ca. ½ time hver af de tre aftner.
Gratis adgang.

juleindledninger i kirken
Lige før jul er der juleindledninger for sognets
børn:
Tirsdag den 11. dec. kl. 10.00:
Lupinmarkens Børnehave.
Onsdag den 12. dec. kl. 10.00:
Engelsborg Børnehave.
Torsdag den 13. dec. kl. 10.00:
Vestbyens Børnehus (tidl. Vestervang Børnehus).
Tirsdag den 18. dec. kl. 9.30:
For dagplejemødre med børn og for hjemme
gående forældre med børn. Tilmelding til
kirkekontoret senest 30. november.
Onsdag den 19. dec. kl. 8.45 og kl. 10.15:
For Vestervang Skole.

luciagudstjeneste
Søndag den 9. december kl. 10.00 er der familie
gudstjeneste 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.

helligtrekongers gudstjeneste
Lørdag den 5. januar kl. 17.00 v. sognepræst Else
Kruse Schleef.
Helligtrekongers aften synges julen ud vedhjælp af
dobbeltkvartetten „De Himmelblå“.
I de vise mænds fodspor bevæger vi os ud af
kirken på en kort stjernevandring. Juletræerne
bliver tændt for sidste gang. Julefreden bliver
nærværende i ord, toner, lys og stilhed.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Glædelig jul
og godt
nytår
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aktiviteter
nytårsgudstjeneste
På årets sidste dag tager vi afsked med året, der
er gået og hilser det nye velkommen med en
gudstjeneste mandag den 31. december
kl. 15.00.
Gudstjenesten rummer eftertanke og vemod
blandet med forventning og feststemning.
En enkel højtidstund i ord og toner.
Efter gudstjenesten fejrer vi årsskiftet med
champagne og kransekage i våbenhuset.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:
Se kirkens hjemmesider.
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.

ingen gudstjeneste nytårsdag
Ingen gudstjeneste nytårsdag.
Da der er gudstjeneste den 31. december, er der
ingen gudstjeneste nytårsdag.

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

fastelavnsgudstjeneste
Lørdag den 9. februar kl. 10.00
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.

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

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. januar 2013
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Aktiviteter
mødestedet
Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag d. 2. december kl. 16.00

vestervang klub
Torsdag den 13. dec. kl. 14,30:
„LUCIA med kirkens børnekor“
Adventshygge med sognemedhjælper
Margit Rossmeisl, Vestervang.
Torsdag den 10.jan. kl. 14,30:
„Sønderjyllands historie før og nu;
Istedløven“
forst. Hans Jørgen Lysholm, Viborg.

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.
De ni læsninger
Onsdag d. 12. 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.
Syng Julen ind
Onsdag d. 19., fredag d. 21. og søndag d. 23. december
kl. 19.00
Disse tre aftner er for hele familien, hvor Vestervang Kirkes
Pigekor med organist Jørgen Ehlers synger julen ind.
Det lille kor „De Himmelblå“ medvirker den 19. og 21. dec.
Den 23. dec. medvirker „Nissebanden“ og „Jubelkoret“.
Helligtrekongers Gudstjeneste
Lørdag d. 5. januar kl. 17.00 ved sognepræst
Else Kruse Schleef.
Julen synges ud helligtrekongers-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 i våbenhuset.
En Kirkedag i Vestervang
Lørdag d. 26. januar 2013 kl. 9.30-15.00. – Se side 11!

Torsdag den 24. jan. kl. 14,30:
„Visioner for Viborg“
borgmester Søren Pape Poulsen, Bjeringbro.
Torsdag den 7. feb. kl. 14,30:
„Mit liv på godt og ondt“
godsejer Hans de Neergaard,
Vindumovergaard.
Torsdag den 21. feb. kl. 14,30:
„B.S. Ingemann og hans hustru Lucie“
forfatter Marianne Hesselholt, Aalum.

DEBAT-CAFÉ
Kl. 9.30 - Morgensang i kirken sammen med konfirmander.
Kl. 9.50 - Kaffe og rundstykker (pris 25 kr.)
Kl. 10.15 - ca. 11.30 Debatoplæg med efterfølgende debat
og snak ved bordene.
Torsdag d. 17. januar
Krig. Virkelighed uden sprog.
Oplæg v. feltpræst John Melchiorsen, Viborg.
Torsdag d. 28. februar
Bedemandsetik? Hvordan hjælpe folk i privat regi?
Oplæg ved bedemand Niels Erik Bundgaard.
Torsdag d. 14. marts
Tænk at jorden er rund, når tilværelsen er så kantet ...
Korshærspræst i Viborg Kirsten Greve spørger i sit
debatoplæg: Hvad stiller vi op med samfundets udstødte?

Den røde tråd gennem kirkens historie
Onsdag d. 27. februar kl. 19.00 i Vestervang Kirke.
Se side 6.

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

Onsdag den 23. januar
Onsdag den 6. februar
Onsdag den 20 februar
Onsdag den 6. marts
Onsdag den 20. marts
Kl. 15.00-16.45.
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Aktiviteter
Babysalmesang
I det nye år begynder et nyt hold til babysalmesang.
Der er plads til 10 børn på holdet og det er fortrinsvis
for babyer i alderen 5-12 måneder og deres mødre,
fædre, bedsteforældre eller andre nære voksne.
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
børnesangene.
Vi blæser sæbebobler og bruger forskellige sanse
stimulerende ting som rasleæg, klokker m.m.
Oplysninger om begyndelsestidspunkt m.v. kan fås
på kirkekontoret: tlf. 86 62 69 40, mail: fsd@km.dk.

kom og syng med
I kirkens store sal mødes dagplejemødre, mødre på
orlov, bedsteforældre og andre, der har lyst til at
synge og lege sammen med de glade aktive børn, der
kan masser af sange.
Onsdage fra 9.30-ca.10.15.
21. november, 5. december, 16. januar, 30. januar, 20.
februar, 6. marts og 20. marts.

jubelkoret
Kirkens voksenkor træder sammen for at øve: 27.
februar kl. 17.00-18.00.
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og vær
med!
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Jørgen Ehlers (86 67 51 00) eller Margit Rossmeisl
(86 65 90 04)

kirkefrokost
Der er kirkefrokost: Søndagene den 9. december,
den 6. januar og den 5. februar. – Det koster 30 kr.
eksklusiv drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding.
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Fælles sogneaften
for de seks bysogne
onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.30
i Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4,
Asmild sogn
Man er heldig, når man har en religiøs
tro!
Foredrag ved religionspsykolog Peter la
Cour, cand. psych. og Ph.D.
Forskning peger tit på komplicerede
sammenhænge, og enkle svar viser sig
sjældent at være helt enkle alligevel.
Forskningen omkring religion og tro
er også indviklet og mangeartet, men til
gengæld bliver de enkle svar ved med at
være enkle for en gangs skyld: religiøs
tro hænger sammen med bedre helbred,
længere liv, større lykke og større følelse
af mening i tilværelsen - alt sammen ting,
vi forbinder med værdi og glæde i livet.
Foredraget vil give indblik i, hvorfor og
hvordan forskningen er kompleks og
hvorfor der alligevel kan peges på enkle
konklusioner. Folk med en religiøs tro
er ganske enkelt et hestehoved foran, når
livet skal leves fuldt ud.

En Kirkedag i Vestervang
Dannelse
Lørdag d. 26. januar 2013 kl. 9.30-15.00
Vi begynder med kaffe og rundstykker.
Søren Kierkegaards opbyggelige dannelse
For Kierkegaard er et dannet menneske et menneske af ånd,
dannet i Guds billede.
Anders Kingo udfolder i sit foredrag pædagogisk det åndelige
rum, som Kierkegaards kristeligt-eksistentielle opbyggelighed
skaber for et menneske at leve i og at dannes efter – som modvægt
til de golde ekspertforklaringer på alt menneskeligt, som vi
dagligt konfronteres med.

Frokost kl. 12.00-13.00.
Må man godt holde en kilde i hånden ...?
Anders Agger om alle de etiske overvejelser, når man som journalist ved DR1 har lavet dokumentarprogrammer om både kongehuset, kostskoleelever på Herlufsholm – og fulgt døende på et
hospice i Hvide Sande.

Tilmelding til
kirkekontoret
senest onsdag
d. 23. januar.
Pris 150 kr. for hele
dagen.
75 for enkelt foredrag.
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gudstjenesteliste
Søndag, den 2. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Første søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Søndag, den 9. december, kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
Anden søndag i advent. Prædiketekst: Luk. 21, 25-36.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn. Kirkefrokost.
Tirsdag, den 11. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Lupinmarkens Børnehave.
Onsdag, den 12. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Engelsborg Børnehave.
Onsdag, den 12. december kl. 19.30, De ni læsninger. Se omtale side 7.
Torsdag, den 13. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Vestbyens Børnehus.
Søndag, den 16. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Tredje søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 11, 2-10.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Gudstjenestesamtale.
Tirsdag, den 18. december, kl. 9.30, Maria Louise Sønderby Andersen.
Juleindledning for dagplejebørn.
Onsdag, den 19. december kl. 8.45 og kl. 10.15, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Vestervang Skole.
Søndag, den 23. december, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Fjerde søndag i advent. Prædiketekst: Johs. 1, 19-28.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Mandag, den 24. december, Juleaften.
Kl. 13.30: Maria Louise Sønderby Andersen.
Kl. 14.45 og kl. 16.00: Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk. 2, 1-14, eller Matt. 1, 18-25.
Indsamling til Børnesagens fællesråd.
Tirsdag, den 25. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juledag. Prædiketekst: Luk. 2, 1-14.
Onsdag, den 26. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. Juledag. Prædiketekst: Matt. 23, 34-39.
Søndag, den 30. december, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Julesøndag. Prædiketekst: Luk. 2, 25-40.
Mandag, den 31. december, kl. 15.00, Trine Hostrup Dahl.
Nytårsaftens Gudstjeneste. Se omtale side 8.
Lørdag, den 5. januar, kl. 17.00, Else Kruse Schleef (se omtale side 7).
Helligtrekongersaftensgudstjeneste.
Søndag, den 6. januar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Helligtrekongers søndag. Prædiketekst: Matt. 2, 1-12.
Indsamling til Bibelselskabet. Kirkefrokost.
Søndag, den 13. januar, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1.søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Luk. 2 41-52, eller: Mark. 10, 13-16.
Indsamling til Missionen blandt hjemløse. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 20. januar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Sidste søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Matt. 17, 1-9.
Søndag, den 27. januar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Septuagesima. Prædiketekst: Matt. 20, 1-16.
Søndag, den 3. februar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Seksagesima. Prædiketekst: Mark. 4, 1-20.
Kirkefrokost.
Lørdag, den 9. februar, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Børnefastelavns Gudstjeneste. Se omtale side 8.
Søndag, den 10. februar, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Fastelavn. Prædiketekst: Matt. 3, 13-17.
Søndag, den 17. februar, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 4, 1-11.
Søndag, den 24. februar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 15, 21-28.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 3. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i fasten. Prædiketekst: Luk. 11, 14-28.
Kirkefrokost.

12

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

Kirkebil: Alle ældre eller gangbe
sværede 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 Nød
hjælp 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.

