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NY kirkepraktikant
Man har bedt mig skrive et indlæg om mig
selv, og det gør jeg gerne. Mit navn er John
Søndergaard, jeg er 44 år og bosiddende i
Ikast. Mine dybeste rødder er fastforankret
i det jyske sand. Jeg er født på en gård nord
for Ikast og behovet for ikke at ende i et
landbrug, som jeg havde svært ved at se
mig i, førte mig ad uddannelsesvejen. Jeg
har min HF-uddannelse fra Ikast og blev
som en af de sidste dementeret fra det nu
lukkede Herning Seminarium i 1992 med
hovedfag i historie og engelsk.
Arbejdsløsheden blandt lærere i starten
af 90’erne førte mig ad helt andre veje. Min
politiske interesse førte mig til Birkerød,
som privatsekretær for EU-parlamentariker
og sognepræst Ulla Sandbæk på daværende
tidspunkt valgt for Folkebevægelsen mod
EF og senere JuniBevægelsen. Jeg boede i
orkanens øje – præstegården i Høsterkøb,
hvor det også var en af mine opgaver at få
livet i en præstegård til at hænge sammen,
så tidligt fik jeg det kirkelige ind under
neglene på godt og ondt.
Jeg havde egentligt bestemt mig for at vende
tilbage til min hjemegn, når ansættelsen
sluttede i forbindelse med valgperiodens
udløb, men kærligheden og ungdomslivets
rige muligheder i København fastholdt mig
der.
Jeg var så heldig at få ansættelse på det
katolske gymnasium på Østerbro, som
underviser for børn i aldersgruppen 12-17
år og nød livet der. Religion for ikkekatolikker blev et af de fag, jeg underviste i,
og jeg følte mig særligt hjemme her, selvom
min baggrund kun var grunduddannelse i
kristendom på seminariet og ellers interesse
for det religiøse.
I denne periode bevægede jeg mig
ind i forfattervirksomhed – jeg lavede
under Det danske Bibelselskab en
undervisningsvejledning til Børnenes
Computerbibel, som var udgivet nogle år
tidligere.
En af mine kloge venner sagde engang:
Religiøse skoler har mange positive
sider, men den negative er, at de nemt
ender i slagsmål over et eller andet.
Og det gjorde min desværre. Så jeg
valgte at trække teltpløkkerne og tog til
Farum i de stormfyldte år, da skandalen
rullede i byen. Jeg fik ansættelse på den
navnkundige Marie Kruses Skole – dog
førte mit engagement og interesse for det
administrative mig videre i livet.
Jeg var så heldig at få stilling som viceafdel
ingsinspektør for Kildegård Gymnasium i
Gentofte, som ligesom Marie Kruse har sine
rødder i de stærke kvinder, som oprettede
pigeskoler i slutningen af 1800-tallet: Thus
nelda Moltke og Elise Bay. Jeg fik nogle
gode år der – arbejdstiden var lang - nok
også for lang i forhold til, hvad man skal
byde sig selv.
Skolen led i de år, jeg var der, under
mange inspektørskift, hvor jeg så var
den som holdt sammen på hverdagen.
Lukningen af gymnasieafdelingen gav
skolen et alt for turbulent liv, og da jeg blev
uenig med den siddende bestyrelse over,
hvilken vej skolen skulle gå, valgte jeg at
søge nye græsgange, og hjemegnen trak
voldsomt.

Nu havde et efterhånden halvt liv i den frie,
private skolesektor nok vænnet mig til, at
undervisning og elever er en vis størrelse,
og det er altså ikke altid virkeligheden i den
folkeskole, hvor jeg fik ansættelse, så livet
måtte tages op til revision. En overgang
overvejede jeg at læse til præst, men de
høje sprogkrav holdt mig tilbage for at
fuldføre dette. Desuden var indblikket i den
filosofiske verden også en del, som jeg så
som noget, jeg måtte bruge unødigt meget
energi på.
At være kristen er for mig noget dybt
liggende, men også en privatsag. Da jeg
læste på seminariet, valgte jeg at blive
medlem af valgmenigheden i Hammerum
og mente min kristendom hørte hjemme
hos det grundtvigske – heraf også, at jeg
lavede hovedspeciale i de grundtvigskkoldske skoletanker og skolesynet på
seminariet, men blev senere i tvivl og er
i dag mere forankret i den brede folke
kirkelige forståelse.
Ad snørklede veje er jeg nu endelig nået til
at kunne få uddannelse inden for kirken og
dermed min tilstedeværelse i Vestervang
Kirke som praktikant. Jeg uddanner mig til
kordegn og kirketjener og forventes at være
færdig til sommerferien.
Jeg har været utrolig glad for at starte i
kirken, jeg er blevet modtaget med en masse
positiv engagement og oprigtig indlevelse i,
at jeg skal få en god uddannelse. Det er rart
at være i et sogn, som har et rigt kirkeliv, og
jeg kan da ikke lade være med at fortælle, at
på det sidste kursus kunne jeg bryste mig
med at være i det sogn, hvor flest borgere
er medlemmer af folkekirken. Jeg har været
taknemlig for den overbærenhed, jeg har
mødt fra alle sider, når jeg af den ene eller
anden grund ikke lige gjorde det, som var
forventeligt. På den mere private front har
jeg de senere år renoveret et hus fra top til
bund, været aktiv i en kolonihaveforening
bl.a. som formand, været aktiv i min
ejerforening, har to kolonihaver og en
del husdyr – min lille hund Laura er min
trofaste følgesvend.
Den private drøm pt. er at flytte på
landet og læne sig lidt op ad Bonderøvens
værdier – noget jeg allerede nu tænker og
bruger meget energi på – jeg producerer
mange grøntsager selv, men vil også gerne
tage skridtet med kød. Det kan være, at det
kun bliver på drømmeplanet. – Hvem ved?
Men igen mange tak for den hjertelige
modtagelse, jeg har fået – jeg håber, at jeg
formår bare at give halvdelen af den tilbage.

Folkekirkens nye logo
v. sognepræst Else Kruse Schleef
Første Søndag i advent fik Folkekirken et logo.
Hvor mange symboler kan du finde?
Kendemærke for den rummelige
Folkekirke
På linje med andre kristne kirkesamfund i
Europa og resten af verden har den danske
folkekirke nu fået et grafisk kendemærke,
som kan bruges frit i alle folkekirkelige
sammenhænge.
Tanken bag det fælles logo er at skabe
synlighed og understrege tilhørsforholdet
til folkekirken i en kompleks
kommunikationsvirkelighed. Mærket
kan anvendes på hjemmesider, tryksager,
brevpapir og i en lang række andre
sammenhænge.
Jacob Jensen Design står bag den grafiske
formgivning – en proces, som er foregået
i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra landets ti stifter,
Landsforeningen af Menighedsråd, FKOF og
folkekirken.dk.
Danskere fra hele landet har desuden givet
deres input til logoet gennem fokusgrupper og
via hjemmesiden kendetegn.dk.
Det er op til de enkelte sogne, organisa
tioner og andre folkekirkelige aktører at
tilpasse logoets farve, størrelse og tekst på en
måde, så mærket harmonerer med afsenderens
eget visuelle udtryk.
Modtagelsen af logoet var overvejende
positiv. På trods af enkelte skrappe udsagn
om at man endelig ikke må give det indtryk,
at nogen kan tale på kirkens vegne, så tyder
meget på, at det er lykkedes at finde et
kendetegn, der kan rumme Folkekirkens
mangfoldighed.
„Vellykket hjemmestrik til et spraglet
kirkesamfund“ lød overskriften i Politikens
omtale af folkekirkens nye logo, som fik fire
ud af seks hjerter. Også flere af landets øvrige
medier havde rosende ord til logoet.
‘Wow! Tør vi det?’
I Kristeligt Dagblad var der ‘anerkendende
nik’ til et ‘moderne og genkendeligt logo’.
I avisens omtale fremhæver kommunikations
rådgiver Karen Lykkebo, at logoet er fyldt
med positive værdier:

„Det er farverigt, relativt moderne og
indeholder tegn som tro, håb og kærlighed,
som vi har svært ved at have noget imod.
Det gør ikke nogen skade, og det er et godt
redskab til at skabe en fælles visuel identitet“,
siger Karen Lykkebo.
I Politiken fremhæver anmelder Lars
Hedebo Olsen de „indbydende, bløde
linjer“ og skriver om et logo, „hvor man
ikke kan lade være med at gå på opdagelse i
symbolerne“. I en ledsagende artikel sætter
avisen fokus på arbejdsprocessen, hvor
forskellige folkekirkelige aktører skulle
samarbejde med designerne om den endelige
formgivning af logoet.
I artiklen giver designer Timothy Jacob
Jensen udtryk for sin begejstring over, at ar
bejdsgruppen besluttede sig for det mest dri
stige blandt tre forslag med ordene: „Wow!
Tør vi det? Kan vi det?“
Fælles familie
Prøv engang at se på logoet og find ud af,
hvor mange kendte symboler du kan finde.
Logoet styrke er, at det på en gang er nyt
og så alligevel bruger det velkendte og gamle.
Det rummer en stor åbenhed og giver udtryk
for, at danskernes opfattelse af kristendom er
meget forskellige. Samtidig er man med korset
i centrum ikke i tvivl om, at Folkekirken er en
kristus-bekendende kirke.
I Jyllandsposten udtrykker styregruppens
formand biskop Karsten Nissen sin begej
string for det nye logo, som han håber folke
kirken vil tage til sig.
„Jeg kan jo kun opfordre alle sogne, kirke
lige myndigheder og embeder, folkekirkelige
og frivillige organisationer med afsæt i folke
kirken til at bruge det, fordi det viser, at vi er
en fælles familie,“ siger Karsten Nissen.
Ingen sogne har pligt til at bruge logoet,
men alle har ret til det, og det kan frit sættes
sammen med sognets lokale logo og kende
tegn.
Kilde: Folkekirken.dk og
Kirkenikøbenhavn.dk
3

De nye ansigter i
menighedsrådet
omsorg for hinanden. Derfor vil jeg glæde mig til
at arbejde med de opgaver og udfordringer, der i
fremtiden venter os i det nye menighedsråd .

Henning Østergaard

Jeg hedder Henning Østergaard, og er gift med
Kirsten. Vi har boet her i sognet siden 1972, og vi
har 3 børn, som er vokset op her.
Mit arbejdsliv har altid været i Viborg, hvor jeg i
1966 blev ansat i et privat arkitektfirma, og jeg var
der beskæftiget med projektering og tilsyn.
Efter godt 13 år i arkitektfirmaet, var jeg i få år
ansat i et byggefirma, inden jeg afsluttede mit
aktive arbejdsliv med 22 års ansættelse ved Viborg
Kommune.
Igennem alle årene her i Vestervang har det
været naturligt for os, at Vestervang Kirke har haft
og stadig har en central og vigtig betydning for os.
Ikke for at dvæle i fortiden, men vi har i mange
år haft tætte relationer til Vestervang Kirke, bl.a.
igennem kirkens børneklub, hvor Kirsten i mange
år var en af klubbens ledere. For et par år siden
kom jeg i bestyrelsen for Vestervang Klub, som er
kirkens tilbud til sognets pensionister.
Jeg håber, at vi alle i sognet i fremtiden, på trods
af alle odds for folkekirken, vil medvirke til aktivt
og positivt at slutte op om vores sognekirke og
værne om den. Ikke kun for kirkens skyld, men
fordi det efter min mening er så vitalt og vigtigt
for os alle, uanset alder, baggrund m.v., at holde
fast i, at det er fra kirken, det kristne budskab
om tro, håb og næstekærlighed forkyndes. Det
er jo først og fremmest kirkens vigtigste opgave.
Denne formidling af kristendommens og bibelens
budskab kommer i Vestervang Kirke til udtryk
ved gudstjenester og de andre gode og berigende
arrangementer og møder, der finder sted i vores
kirke. Derfor er vores kirke et rigtigt godt
mødested for børn, unge og ældre.
Jeg er sikker på, at vi alle i menighedsrådet vil
gøre en god indsats for, at Vestervang Kirke også
fremover må være et samlingsted, hvor alle må føle
sig velkomne, og hvor man mærker nærhed og
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Kirsten Bjerring

Jeg er 48 år gammel, og født og opvokset i Viborg.
Jeg er oprindelig uddannet advokatsekretær, men
har de seneste 19 år været ansat ved politiet. Jeg
arbejder nu som kontorfuldmægtig i Anklage
myndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi,
hvilket jeg er meget glad for.
Min mand Allan og jeg kan fejre sølvbryllup
i år, og vi har de seneste 20 år boet i Vestbyen.
Sammen har vi to børn, Frederik på 21 år
og Juliane på 17 år.
Meget af min fritid bruger jeg på sportsdans. Jeg
er frivillig hjælper i den klub, hvor både min søn
og datter har gået til dans. Desuden er jeg mange
weekender om året tilskuer til turneringer rundt
om i Danmark.

Ib Jørgensen

Mit navn er Ib Jørgensen. Jeg er oprindelig sjæl
lænder, født i 1940 og opvokset i Vordingborg,
hvor jeg uddannede mig indenfor bankvæsen. Blev
i 1963 gift med Ellen, med hvem jeg har 3 børn, 2
døtre og 1 søn, som for længst er fløjet fra reden
og godt etableret.

I 1968 blev jeg tilbudt en ny stilling i et
pengeinstitut i Viborg, og da min kone, som er
specialpædagog og stammer fra Silkeborg, gerne
ville tilbage til Jylland, besluttede vi, at Viborg
skulle være vort fremtidige sted at bo. Det har
det været siden, og i alle disse 45 år har vi, bortset
fra en periode på 8 år, været bosat i vestbyen.
Her har vi fulgt etableringen af Vestervang Kirke
lige fra dens spæde start i slutningen af 1960´erne
med en beskeden kirkesal, til den færdigbyggede,
velfungerende kirke, vi glæder os over i dag.
Vore 3 børn er således alle opvokset i sognet og
konfirmeret i Vestervang Kirke af daværende
sognepræst Frede Haubro. Gode oplevelser, som
både vi og vore børn stadig mindes med glæde.
I 1992 skiftede jeg arbejdet i banken ud med
noget helt andet, idet jeg dels blev ansat som
sekretær for daværende domprovst Karsten
Nissen, og dels blev forstander for den Historiske
Stiftelse Viborg Gråbrødre Kloster. Dette var i
sandhed en ændring af mit daglige virke, men jeg
fortryder ikke et øjeblik, at jeg på den måde fik
indsigt i helt andre sider af samfundet og sat nye
perspektiver på tilværelsen.
Jeg har altid været sportsligt interesseret. Min
kone og jeg spillede håndbold i vores unge dage
og mødte faktisk hinanden på håndboldbanen i
Vordingborg. Nu nøjes jeg med at følge VHK´s
håndbolddamer med stor interesse, men sætter
dog stadig pris på at holde mig i form med løb og
fitness-træning.
Vestervang Sogn har altid været præget af stor
aktivitet i og omkring kirken. Dette skyldes ikke
mindst, at skiftende menighedsråd og fantastisk

mange frivillige igennem årene har ydet en meget
værdifuld indsats til gavn for sognet. Derudover
har jeg indtrykket af en dygtig og altid engageret
indsats fra kirkens personale.
Denne linje vil jeg gerne være med til at præge
videreførelsen af, ja, jeg synes ligefrem at jeg
skylder sognet denne indsats, også efter at der på et
opstillingsmøde i efteråret er peget på mig som nyt
medlem af menighedsrådet. Min primære opgave
skal bestå i at være kontaktperson for personalet,
men derudover interesserer jeg mig bredt for
arbejdet i menighedsrådet.

Lene Bundgaard

Jeg hedder Lene Toft Bundgaard, er 40 år, gift
med Niels-Erik og sammen har vi Ida på 13 år
og Daniel på 10 år. Jeg synes, det er et optimalt
tidspunkt for mig at give en arbejdsindsats
i menighedsrådet og have indflydelse på de
tilbud, der er til de forskellige aldersgrupper
i kirken, idet vi aktivt bruger kirken. Ud
over den almindelige kirkegang deltager vi
i tilbud til minikonfirmander/junioklub,
konfirmationsforberedelse, kirkekor og voksenkor.
Jeg vil arbejde for, at Vestervang Kirke har nogle
brede tilbud til os/dem, der gerne vil deltage i
kirkens aktiviteter uanset alder

Udstilling i Vestervang kirke marts, april og maj 2013
Fjordens landskaber ved John Maabjerg, Lundø
Fernisering den 15. marts kl. 16.00-17.00
John Maarbjerg finder inspiration til sine billeder i naturen: „En stille aftentur på vestsiden af
Lundø, en måge skriger måske en tak for en dejlig dag, solen daler over Jenle, men lyset vil ikke
slippe. Natten er begyndt over fjorden, blå time er begyndt !
Turen går hjem, og atter en dejlig dag er ved at falde til ro. En klassisk CD sættes på – måske
Andrea Bocelli – lærredet findes frem, og nogle dejlige timer
med farver afslutter dagen på stille vis.“
John Maarbjergs erfaring med at skabe billeder går helt
tilbage til ungdommen, hvor han malede mange billeder.
Han lagde maleriet på hylden i mange år, men da han for 14
år siden flyttede til Lundø – en herlig plet på jorden – fik han
igen inspiration og tilbringer nu mange timer i sit atelier.
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Babettes gæstebud
En af de fortællinger, jeg synes belyser påsken og nadveren
allerbedst, er Babettes gæstebud:
v. Maria Louise Sønderby Andersen
Kort fortalt handler fortællingen om Babette,
der er kok og har været en feteret madkunstner i
Paris, hvor hun serverede sine berømte og sublime
måltider for eliten, der anså hende for at være et
geni. Efter Pariserkommunen i 1871 mister hun
alt og må flygte, og hun søger husly i en pietistisk
landsby højt mod nord.
Men Babette tager sin skæbne på sig uden
beklagelse, og hun lever i mange år i den fattige
landsby, der blomstrer op ved hendes magiske
evner. Hvor Babette er, er der velsignelse.

Men han har i brød og vin givet os synlige
tegn på sit nærvær: Dette brød er mit legeme.
Og: Denne vin er mit blod. Så konkret er Kristus
alligevel til stede ved det måltid, hvor vi deler livet
med hinanden. Hans liv, vel at mærke, for her giver
han sit liv til os.

En dag kommer der bud om, at Babette har vundet
den kæmpe sum af 10.000 francs.
I stedet for at forlade landsbyen, bruger hun
alle pengene på ét fint fransk måltid til de til
bageholdende landsbybeboere, hun lever iblandt.
Landsbyboerne er kommet til at indvillige i
gæstebuddet og kan ikke takke nej, selv om de
ønsker det.
Så de indtager middagen med svoren ed om ikke
at lade sig forføre af det sanselige. Men det bliver
de nu alligevel…
Fortællingen ender med, at landsbyens beboere,
der har været i strid med hinanden, bliver venner
pga. middagen.

Ved nadveren mindes vi altså om, at Guds kær
lighed er skænket os gennem Kristus. Og den
skænkes i sådan en overflod, at ingen kan være
udenfor – vi er alle inkluderet. Den skænkes os
ganske gratis.
Babettes gave til landsbyboerne, nemlig mid
dagen til 10.000 francs, kan landsbyboerne ikke
gengælde, ligesom vi slet ikke kan gengælde Guds
gave til os. Gud skænker det ubetalelige, nemlig sig
selv. Det er livet, vi får givet i gave.

Også ved nadveren i kirken opstår der et
fællesskab. Vi er fælles med hinanden, når vi
knæler ved det samme bord og går derfra med den
samme fred.
Ved nadveren er der ingen forskel på folk. Her
har alle den samme status. At vi går sammen til
alters, er også udtryk for at vi anerkender og
modtager hinanden som dem, vi er.
På den måde betoner nadvermåltidet netop
menighedens fællesskab. For kristendom er ikke
bare en privatsag, men det er en fælles sag mellem
os mennesker, der er i kirken.
Ved nadveren har vi også fællesskab med Kristus.
Det er ikke på samme måde synligt, for han er
netop usynligt til stede som den, der indbyder os
til at komme sammen.
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Babette skænker sit livs fremtidsmuligheder til
gavn og til liv for sine gæster. Sådan skænker
Kristus også hele sit liv. Gud viser os med Kristus,
at han altid vil være med os.

På den måde er nadverens fællesskab en befrielse
for os. Fri fra at kredse om os selv og vore egne
svigt og fejl. Her tager Kristus imod os som
dem, vi nu engang er. Han står inde for os. Han
giver os tilgivelse og kraft til at leve videre i livet,
sådan som det nu engang er. Men vel at mærke på
nådens baggrund. Her bliver vi også modtaget i
fællesskabet med de andre. Som dem de nu engang
er. Og vi giver os selv ind i deres fællesskab, som
dem vi nu engang er.
Ved nadverens måltid bliver vi fælles om nåden og
fælles med Kristus. Sådan kan vi gå derfra med en
fælles glæde og taknemmelighed over livet, ligesom
landsbyboerne gik fra Babettes gæstebud. Vi sættes
fri til leve og til at opleve i kærlighedens fællesskab
med hinanden.
Og det er da en befriende baggrund at gå videre
i tilværelsen på!
Glædelig påske!

Kunstudflugt
Søndag d. 14. april er der udflugt til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, hvor vi skal se
udstillingen Giv os i dag…Når kunsten går i kirke.
I mange danske kirker møder man moderne kirkekunst. Når billedkunstnere skaber kunst til
kirker bliver de ofte både udfordret og udskældt. For skal kunstnere være troende og værket have
et religiøst motiv eller er alt tilladt? Og kan samtidskunst i kirken give os en større nærhed og
nysgerrighed overfor kirkens værdier og handlinger?
Disse spørgsmål stilles på udstillingen Giv os i dag…Når kunsten går i kirke, der sætter fokus på
moderne kirkekunst og viser eksempler på og skitser af de mest banebrydende kirkeudsmykninger
i Danmark fra 1950’erne til i dag.
For dem, der har lyst, starter vi med gudstjeneste i Vestervang Kirke kl. 10.00. Derefter er der
mulighed for at spise medbragte madpakker.
Vi kører i bus fra Vestervang Kirke kl. 12.00 til Lemvig.
Deltagerne skal være meget mobile pga. stedets beskaffenhed og rundvisningens varighed.
Deltagelse koster 100 kr., og tilmelding og betaling skal ske til kirkekontoret på tlf. 86626940
senest fredag d. 22. marts.

Kristi Himmelfartsgudstjeneste
Vanen tro holder Vestervang og Tårup-Kvols 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, er der mulighed for at
parkere ved præstegården.

Gudstjenesten er Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 9. maj kl. 10.30
ved Knudby Præstegård, Virksundvej 90.
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aktiviteter

Sang og leg for småbørn sammen med dagpleje
mødre, forældre på orlov og bedsteforældre med
børnebørnene. Endnu to gange tilbage:
Kom og vær med i kirkens lokaler:
6. marts 9.30-ca. 10.15 og 20. marts 9.30-10.00 –
derefter påskegudstjeneste i kirken ca. til kl. 10.30.

Efter vandringen spiser vi sammen et måltid suppe.
Pris 50 kr.
Chauffører, som har biler stående ved Vestervang
Kirke, køres tilbage dertil.
Tilmelding kun, hvis du ønsker at deltage i målti
det til 50 kr. senest den 25. marts til:
Mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
eller Ulla Kobberup tlf. 20 21 43 10
Læs mere på www.viborgpilgrimscentrum.dk

familiegudstjeneste

Menighedsrådsmøder

Søndag den 24. marts kl. 10.00 er der familieguds
tjeneste. Denne dag er der afslutning for forårets
juniorkonfirmander.
Juniorkonfirmanderne og børnekoret vil sætte de
res særlige præg på Palmesøndagens gudstjeneste.

Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 12. marts.
Tirsdag den 16. april.
Torsdag den15. 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.

kom og syng med

påskegudstjenester
for børnehaverne
Onsdag den 20. marts kl. 10.00 er der påskeguds
tjeneste for børn i Vestervang Sogn. Alle børne
haver, dagplejere og hjemmegående forældre med
børn er meget velkomne. Vi hører påskens
historie, hører smuk musik og synger sammen.
Gudstjenesten tager ca. en halv time.
forårskoncert med børnekoret
Lørdag den 13. april kl. 10.00 inviterer børnekoret
til koncert i kirkens store mødelokale.
Alle forældre, bedsteforældre, søskende og alle
andre, der har lyst til at komme i forårshumør, er
velkomne. – Vi byder på formiddagskaffe.
PÅSKEVANDRING FRA
VESTERVANG KIRKE
Mandag den 1. april, 2. påskedag kl. 10.
Samkørsel fra Viborg Pilgrimscentrum kl. 09.40.
Vi deltager i gudstjenesten i Vestervang kirke kl.
10. Herefter en ca. 10 km. pilgrimsvandring. Turen
går ad små veje og stier til og gennem Undallslund
plantage og herfra videre mod Viborgs centrum,
hvor vandringen slutter i pilgrimscentrum.

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
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. april 2013
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Aktiviteter
mødestedet
Koncert med Jette Torp
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30
Med udgangspunkt i salmebogens nye
såvel som gamle salmer – samt egne
sange – byder den alsidige sangerinde
Jette Torp på en smuk og livfuld
koncert. – Billetsalg fra den 1. februar
på kirkekontoret
tlf. 86 62 69 40 mellem 9.00 og 13.00.
Billetpris: 150, -

Sangaften
Onsdag d. 13. marts kl. 19.30
Sangaften med Jørgen Ehlers og Margit Rossmeisl, hvor der
er mulighed for at få brugt sin sangstemme.
Når man synger, kan det være svært at bevare det sorte
humør.
Jubelkoret vil hjælpe stemmerne på gled med kendte og et
par lidt mere ukendte sange.
Fælleskoncert med Ungdomskorene i Viborgs kirker
Søndag d. 17. marts kl. 16.00

vestervang klub
Torsdag den 7. marts kl. 14,30:
„Hvad sker der i ‘Det etiske Råd’?“
sygeplejeske Edith Mark, Rødding.
Torsdag den 21. marts kl. 14,30:
„Folkekirken lige nu!“
biskop Karsten Nissen, Viborg.
Torsdag den 4. april kl. 14,30:
„Mine fire år i Japan“
kirketjener Rita Rasmussen, Hobro.
Torsdag den 18. april kl. 14,30:
„Farverige folk på min færd“
pastor Bent Ole Pedersen, Bjerringbro.
Torsdag den 2. maj kl. 14,30:
Generalforsamling.
„Med Dagmar på Island“
sygeplejeske Dagmar Dalsgaard, Viborg.
Torsdag den 16. maj kl. 14,30:
„Er pinsen en glemt fest?“
Sognepræst Else Kruse Schleef, Vestervang.
Torsdag den 30. maj kl. 10,00:
Sommerudflugt.
Torsdag den 13. juni kl. 14,30:
„Hverdag mellem børn i Thailand“
v. Ruth / Peder Jørgensen, Isenvad.

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.

Medvirkende: Asmild Kirkes Kor, Vestervang Kirkes Kor,
Houlkær Kirkes Pigekor, Søndermarkskirkens Pigekor og
Viborg Domkirkes Ungdomskor.
„Hvad gør det ved dig?“ – Om gudstjeneste og dannelse
Onsdag d. 10. april kl. 19.30 v. Marianne Christiansen,
sognepræst i Løgumkloster.
Gudstjenesten i folkekirken har en liturgi, et forløb. I
liturgien er der dele, ord og toner, der på én gang er flere
tusinde år gamle og samtidig nutidige. Som deltager i
gudstjenesten kommer man både med sin egen nutidige
bevidsthed og situation og møder andre mennesker i mange
forskellige situationer – og møder også ord og toner og
forløb, som er givet på forhånd og ikke nødvendigvis
tilpasser sig tiden eller én selv.
Hvad sker der i gudstjenesten? Hvordan er den dannet
og fornyet gennem tiden? Og hvad sker der med én selv
i mødet med salmerne, poesien, musikken, forkyndelsen
og rummet – og de andre? Hvordan dannes man af
gudstjenesten – hvis man da bliver dannet?

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?

litteraturkreds
Litteraturkreds for alle, som gerne vil dele deres læseoplevelse med andre.
Foråret:
Onsdag den 6. marts
Onsdag den 20. marts
Kl. 15.00-16.45.

kirkefrokost
Der er kirkefrokost: Søndagene den 3. marts og den
7. april. – Det koster 30 kr. eksklusiv drikkevarer. Der
kræves ingen tilmelding.
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Sogneindsamling d. 10. marts 2013
Søndag d. 10 marts har Vestervang Sogn og Folkekirkens Nødhjælp
brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult.
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig
meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker
lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og
fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre
dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

D. 10. marts 2013 vil Vestervang Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles
indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i
sognet som muligt.
„Vi er med i Sogneindsamlingen igen, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil
vi gerne være med til at bekæmpe sulten i verden – og dels bliver kirken synlig
på en helt særlig måde, når indsamlerne kommer rundt i hele sognet,“ siger
indsamlingsudvalget.
De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe
sult: Sidste år samlede 20.000 indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde. I Vestervang Sogn kom der 25.254 i de 28 indsamleres bøsser.
Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler d. 10. marts hos
indsamlingsleder Jørn Mathiasen,
telefon 86 62 39 44/51 31 60 08,
mail: jm@viborg-maskinsaetteri.dk
eller til
kirkekontoret, telefon 86 62 69 40, mail fsd@km.dk.
Vi starter kl. 11.30 fra kirkens mødelokaler og skal være hjemme senest kl. 15.00.
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Gøgler- og markedsdag
Søndag den 2. juni fra kl. 12.00-15.00

På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag.
Det Flyvende Kuffertcirkus med herlig underholdning for alle
fra 4-100 år kommer og underholder kl. 12,30.
Efter underholdningen vil Det Flyvende Kuffertcirkus
holde cirkusskole.
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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gudstjenesteliste
Søndag d. 3. marts kl.10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i fasten. Prædiketekst: Luk. 11,14-28.
Kirkefrokost.
Søndag d. 10. marts kl. 10.00, Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl.
Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6,1-15.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælpsindsamling.
Søndag d. 17. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Mariæ Bebudelsesdag. Prædiketekst: Luk. 1,26-38.
Gudstjenestesamtale.
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30 Gudstjeneste for udviklingshæmmede
v. Hannah Lyngberg Larsen og Else Kruse Schleef.
Søndag d. 24. marts kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Afslutning for juniorkonfirmander. Saftevand.
Palmesøndag. Prædiketekst: Matt. 21,1-9.
Torsdag d. 28. marts kl. 19.30, Else Kruse Schleef.
Skærtorsdag. Prædiketekst: Matt. 26,17-30. Indsamling til Samvirkende
Menighedsplejer. Jubelkoret medvirker ved gudstjenesten.
Fredag d. 29. marts kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Langfredag. Liturgisk gudstjeneste.
Søndag d. 31. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Påskedag. Prædiketekst: Mark. 16,1-8.
Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark.
Mandag d. 1. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. påskedag. Prædiketekst: Luk. 24,13-35.
Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark.
Søndag d. 7. april kl. 10.00, Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl.
1. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 20,19-31.
Kirkefrokost.

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.

Søndag d. 14. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 10,11-16. Prædikant: Anni Louise Albæk.
Kunstudflugt – se omtale side 7.

Teksthæfter: Indeholder de tekster, der læses v. gudstj. og må
lånes.

Søndag d. 21. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
3. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 16,16-22. – Gudstjenestesamtale.

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).

Fredag d. 26. april, Stor Bededag, konfirmation.
Kl. 9.30, Maria Louise Sønderby Andersen.
Kl. 11.00, Else Kruse Schleef.
Søndag d. 28. april kl. 10.00, konfirmation, Else Kruse Schleef.
4. s. e. påske.
Søndag d. 5. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 16,23b-28.
Torsdag d. 9. maj kl.10.30 – Knudby Præstegård, Fællesgudstjeneste
med Tårup og Kvols, Maria Louise Sønderby Andersen.
Kristi Himmelfartsdag. Prædiketekst: Mark. 16,14-20.
Søndag d. 12. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
6. s .e. påske. Prædiketekst: Johs. 15,26-16,4.
Søndag d. 19. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14,22-31.
Mandag d. 20. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 3,16-21.
Friluftsgudstjeneste i kirkens gårdhave.
Søndag d. 26. maj kl. 10.00, Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl.
Trinitatis søndag. Prædiketekst: Johs. 3,1-15.
Gudstjenestesamtale.
Søndag d. 2. juni kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16,19-31.
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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.

