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SOGNENYT

Vestervang Sogn

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 torsdag 10-12
eller efter aftale (undtagen mandag),
eksc@km.dk
Ferie: Uge 30., 31 og 32.

Sognepræst Maria Sønderby
Andersen, Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28.
Træffetid: Kirken tirsdag 10-12 eller
efter aftale (undtagen
mandag), mlsa@km.dk
Ferie: Uge 26, 27 og 28.

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 FORMANDEN
Som alle jo sikkert har bemærket
var der som bekendt valg til
menighedsråd i november 2012.
I Vestervang blev det klaret,
ved det vi kalder fredsvalg. Vi
fik sat et nyt hold, vi er kommet
godt i gang, og jeg føler mig
overbevist om, at vi i fællesskab
får noget godt ud af den periode,
vi er valgt for, til bedste for Vestervang Kirke og Sogn. Jeg
glæder mig til samarbejdet om
nye opgaver og tiltag.
Jeg vil ved samme lejlighed
gerne benytte lejligheden til at
takke de afgåede medlemmer for
godt samarbejde og den indsats,
de har ydet i menighedsrådet.
I lighed med mit indlæg i 2012
her i Sognenyt føler jeg trang
til igen at opsummere med lidt
statistikker og andet godt nyt
omkring Vestervang Kirke.
Jeg er godt klar over, at mange
har hørt det før, men jeg er også
overbevist om, at mange ikke
har.
Der bliver omdelt ca. 3000
Sognenyt i hvert kvartal.
Af kirkelige handlinger i
2012 kan jeg oplyse følgende for
Vestervang Kirke.
11088 til 80 gudstjenester
= et gennemsnit på 138 pr.
gudstjeneste. Det er meget flot.
43 døde bisat fra Vestervang
Kirke. 56 nyfødte heraf 44 døbt
i Vestervang Kirke
Så har der været 2 bryllupper
– mig bekendt med udsigt til
væsentlig flere i 2013.
I december måned har der
været i alt 5108 i kirken. Der
er i 2012 udmeldt 16 personer
i Vestervang Sogn. Så vi må
sige, det er ikke her, vi har personflugt fra folkekirken.
Der har i 2012 også været pænt
besat med kunst på gallerigangen
af forskellige dygtige kunstnere.
Jeg kan tilføje, at der i 2013
igen er besat med nye udstillinger.
Jeg vil anbefale, at alle, der
har lyst, vender en tur forbi
og ser udstillingerne i kirkens
åbningstider.
Jeg vil igen minde om Vestervang Klub og „Kirkehøj-

skolen“, som nu er ændret til
debat café, som hver især har
formået at skaffe rigtig gode
foredragsholdere normalt med
mange tilhørere.
Ligeledes har der været
afholdt en del koncerter. Alt
sammen fortsætter naturligvis
også i 2013.
Vi har her først på året 2013
fået nye energivinduer på østog vestsiden i det, vi kalder
kontorfløjen.
Af større ønsker arbejder vi
på at få vores store parkeringsplads belagt med nyt asfalt
og parkeringsstriber, samt
renoveret tårnet, så det kunne få
et bedre udseende. Og endelig
en forbedring af lydforholdene i
kirken.
Efter stor succes med deltagelse i 24 timers løbet i 2012
har Folkekirken i Viborg Kommune igen tilmeldt sig 2013.
Man kan deltage på forskellig
vis, eksempelvis i løb eller
hjælp i teltet. Præster, ansatte,
menighedsrådsmedlemmer og
alle andre, der har lyst kan deltage. Det er i weekenden 10. og
11. august.
Vi har naturligvis fra Vestervang Kirke også tilmeldt os på
forskellig vis.
Jeg vil igen minde om, at der i
Vestervang er et meget stort antal
frivillige, som yder et fantastisk
stykke arbejde i forbindelse med
mange forskellige arangementer.
Uden dem ville der være
mange ting, som ikke lod sig
gennemføre. Stor tak til alle for
jeres indsats.
Jeg vil slutte mit indlæg med
at takke personalet for deres
indsats og positive holdning til
arbejdet. Alt sammen til bedste
for en velbesøgt kirke, som
ovennævnte artikel bl.a. også
vidner om.
Jeg vil opfordre jer alle til at
følge godt med i Sognenyt, som
udgives hvert kvartal, her kan I
læse om alle aktiviteter i kirken.
Jeg vil hermed gerne benytte
lejligheden til at ønske jer alle en
god sommer.
Michael Hansen

Vær dig selv!
Uddrag af konfirmationsprædiken fra d. 28. april. Matt. 6, 24-34
v. sognepræst Else Kruse Schleef
Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os. Når jeg hører
det, så kommer jeg til at tænke på to personer, der er
meget fremme i medierne lige nu. Nemlig Nabiha og
Kierkegaard.
Nabiha: „Mind the gap“
Sangeren Nabiha er populær lige nu, og hun har skrevet
en fantastisk ørehænger af en sang, der hedder: „Mind
the gap“. „Gap“ kan både betyde mellemrum og afgrund.
Sangeren Nabiha har selv et kæmpe mellemrum mellem fortænderne . Måske er opfordringen en hentydning
til, at sådan ser Nabiha nu en gang ud. „Læg mærke til
mellemrummet“ jeg er mig selv.
„Mind the gap“ er også metrosprog. Når toget
standser ved en station og man skal ud, så lyder det
„Mind the gap – please“ – som en påmindelse om, at
man skal passe på hullet mellem skinnerne og perronen.
Måske har Nabiha siddet i en metro og været bekymret
og urolig. Og pludselig, har den automatiske stemme
vækket hende: „mind the gap“ – husk at være dig selv,
tag en plads i livet, som den du er.
Jubilaren Kierkegaard om liljen og fuglen
Den anden person, Kierkegaard, er populær nu, fordi
det i år er 200 år siden, han blev født. Kierkegaard var
vis, og gav det budskab videre, at det vigtigste i livet er
at være sig selv. Han fortæller:
„Der var engang en lilje, den stod på et afsides sted
ved et lille rindende vand, og var godt kendt af nogle
nælder samt et par andre småblomster. Liljen var ganske
som den er beskrevet i evangeliet dejligere påklædt en
Kong Salomo i al sin pragt og derudover sorgløs og glad.
Men da traf det, at der en dag kom en lille fugl og
besøgte liljen.
Den lille fugl var en slem fugl. I stedet for at sætte
sig i liljens sted og glæde sig ved liljens dejlighed og
uskyldige lyksalighed, så fortalte den om løst og fast,
sandt og usandt. Om hvorledes der på andre steder og
i store mængder var ganske anderledes pragtfulde liljer.
Og den endte hver gang sin fortælling med at fortælle
liljen, at den i sammenligning med sådan herlighed så ud
som absolut ingenting. Nu blev liljen bekymret. Jo mere
den hørte på fuglen, jo mere bekymret blev den.
Den sov ikke mere roligt om natten og vågnede ikke
mere glad om morgenen.
Den følte sig fængslet og bundet, og den fandt
pludselig sit liv så kedsommeligt og trist. Og den tænkte
ved sig selv: „Det kan måske være behageligt nok engang
imellem at være på et afsides sted, men sådan hele
livet igennem at være uden selskab eller i selskab med
brændenælder, det er ikke til at holde ud.“
„Og så se så ringe ud, som jeg gør,“sagde liljen „at
være så ubetydelig, som den lille fugl siger, jeg er …
Åh, hvorfor er jeg dog ikke blevet til på et andet sted,

Nabiha

under andre vilkår, åh hvorfor er jeg ikke blevet til
en Kejserkrone?“ For den lille fugl havde fortalt den,
at Kejserkronen blandt alle liljer var anset for den
skønneste.
Til sidst tænkte liljen: „Mit ønske er at blive den mest
pragtfulde lilje, der findes.“
Liljen og fuglen aftalte derfor, at der skulle ske
en forandring, der kunne gøre en ende på liljens
bekymring. Næste morgen kom den lille fugl og
huggede med sit næb jorden væk omkring liljens rod, så
den kunne blive fri. Så tog fuglen liljen under sin vinge
og fløj af sted. Aftalen var nemlig, at fuglen skulle flyve
liljen derhen, hvor de pragtfulde liljer blomstrede.
Men ak, undervejs visnede liljen, og“ – slutter
Kierkegaard sin fortælling – „havde den bekymrede lilje
nøjes med at være lilje, da var den ikke blevet bekymret,
og så var den blevet stående, hvor den stod – hvor den
stod i al sin dejlighed, hvorom evangeliet siger, at end
ikke Kong Salomo i al sin herlighed var klædt som
den.“
Kierkegaards fortælling handler om mennesker. Den
er en opfordring til os: Vær dig selv! Lige som Nabiha
sang. „Mind the gap“. Afgrunden er fristelsen til altid at
sammenligne sig med andre. Falder man i, kommer man
let til, enten at nedgøre sig selv: „jeg dur ikke til noget,
alle de andre er meget bedre end mig“. Eller også nedgør
man en anden, som fuglen nedgør liljen: sladrer lidt –
sætter ham i dårlig lys for selv at komme frem i lyset og
ud at flyve.
Vær ikke bekymret – vær dig selv.
Dåben gør det tydeligt.
Gud elsker dig, som den du er. Jesus overvandt
afgrunden. Fordi han satte sig selv i de nederstes sted,
uden at bekymre sig om konsekvenserne. Jesus byggede
bro mellem os og paradis hen over alle usikre og onde
afgrunde. Hen over alle „gaps“. Det er det, dåben
handler om. Uanset om man er døbt som baby eller som
ung eller voksen, så er dåben en handling, som skal gøre
tydelig, at Gud elsker sine børn, sit menneske som det
er. Derfor: Vær dig selv!
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Kirken tæller
v. Trine Romanini, teologisk medarbejder, Viborg Stift.
Hvad skal det nu til for?
Fra den 1. april 2013 foretages der en opgørelse
af antal deltagere i gudstjenester, begravelser
og bisættelser, bryllupper, kirkekoncerter og
kirkelige arrangementer, som menighedsrådet eller
sognepræsterne indbyder til. Måske en og anden
har lyst til at spørge: Hvad skal det nu til for? Der
er mindst tre årsager til, at biskoppen har anmodet
stiftets menighedsråd og præster om at tælle på
denne måde.
For det første: Verden har forandret sig
igennem de senere år. Selvom folkekirken, hvad
medlemstallet angår, er en af de stærkeste kirker i
verden, er dens selvfølgelighed ikke den samme.
Især efter anden verdenskrig er der sket mange
og store omvæltninger i verden og i det danske
samfund. Det gamle samfund, hvor tingene hang
sammen i en mere eller mindre harmonisk syntese,
med folkeskolen og folkekirken som de to store
kulturbærende institutioner, blev løsere i fugerne.
Indvandringen har blandt andet medført, at islam
nu er det næststørste trossamfund i Danmark, og
at der er kommet en række nye kristne kirker, som
vi kalder „migrantmenigheder“ til landet. Det er
efterhånden blevet et vilkår for det folkekirkelige
arbejde, at selvom folkekirken ifølge Grundloven
har en særlig stilling, og „understøttes“ af
staten, betragtes folkekirken af mange som ét
kirkesamfund iblandt mange.
For det andet: Folkekirken er ikke en forening
for de særligt interesserede, men en åben og
offentlig kirke, hvor der intet er at skjule. Det
ligger for øvrigt allerede i grundlovsbestemmelsen
om, at folkekirken understøttes af staten, at den
er undergivet de samme krav om god forvaltning,
aktindsigt m.v. som andre offentlige virksomheder.
Offentligheden har ret til et klart, retvisende og
sandt billede af danskernes brug af deres kirke,
og folkekirken bør kunne svare på spørgsmålene:
„Hvor?“, „Hvornår?“ og „Hvor mange?“ Tal for,
hvad kirken bruges til, og hvor meget den bruges,
bør ikke være hemmelige.
For det tredje: Når ikke folkekirken selv tæller,
sender medierne folk ud for at foretage egne
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Trine Romanini

tællinger efter forgodtbefindende. Aviser, fjernsyn
og radio er hverken folkekirkens venner eller
fjender. De gør deres arbejde, som er at fortælle
historier om hvad der sker i samfundet, og at
holde øje med hvordan samfundets institutioner
udfører deres virksomhed. Hvis medierne
foretager egne tællinger, er det imidlertid ikke
sikkert, at resultatet bliver fuldt dækkende. Ikke
fordi der snydes på vægten, men fordi medierne
ikke har adgang til alle nødvendige informationer.
En samlet opgørelse af antallet af deltagere ved
gudstjenester og arrangementer, vil kunne være
med til at give et dækkende og retvisende billede af
kirkens brug.
For det fjerde: Præsterne og menighedsrådene
har brug for den viden, som tallene vil kunne
give, når de skal tilrettelægge og planlægge
det daglige arbejde. Skal babysalmesang ligge
tirsdag eller onsdag? Skal det ligge formiddag
eller eftermiddag? Hvor mange salmeark skal
der trykkes til jul eller til Alle Helgen? Samtidig
gennemføres tællingen på en sådan måde, at
der bliver tale om en administrativ lettelse.
Gudstjenester, koncerter, møder og arrangementer
kan i én arbejdsgang gøres klar til kirkeblad,
dagblade, hjemmesider o.s.v.
Kort sagt: Tællingen begyndte, fordi vi alle
arbejder med til stadighed at skabe gode, og
stadig bedre vilkår for evangeliets forkyndelse i
folkekirken.

Niels Lautrup
„Med venner i lys vi tale“
En epoke i Vestervang Kirkes historie sluttede, da Niels Lautrup døde den 16.
april.
Siden kirkens begyndelse for over 40 år siden har hans navn været tæt
knyttet til Vestervang. Han var med i alle årene, og i en menneskealder var han
menighedsrådsformand. Hans glæde over at være en del af kirken og sognet var
så stor, at han hele tiden begejstret måtte dele den med andre i menigheden.
Han kunne slet ikke lade være.
Hans begejstring, engagement, rummelighed og positive ånd er blevet ført
over til alle, der har arbejdet sammen med ham – i menighedsrådet – over for
de ansatte – og mellem alle kirkens frivillige. Niels var aldrig bange for at rose
andres arbejdsindsats – og den tillid, han viste sine medmennesker, kunne få
enhver til at yde sit bedste. Det var en særlig stor fornøjelse for Niels, hvis
han kunne arrangere overraskelser for andre. Han trivedes med fest og glæde
omkring sig, og utallige er anekdoterne om ture og sammenkomster som Niels
havde udtænkt.
I de senere år var det Niels, der viste kirken frem for
besøgende, der gerne ville have en rundvisning. Der
blev fortalt, så ingen kunne være i tvivl om, at man her
oplevede én af kirkens „levende stene“.
Niels var en person, der uden bagtanke ville én det
bedste, og derfor kunne han få mennesker omkring sig
til at lukke op for et ellers forseglet lager af glæde ved
livet.

På menighedsrådet og medarbejdere ved Vestervang Kirkes vegne
Margit Rossmeisl
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AKTIVITETER
KOM OG SYNG MED
Sang og leg for småbørn sammen med dagpleje
mødre, forældre på orlov og bedsteforældre med
børnebørnene.
Kom og vær med i kirkens lokaler.
Vi begynder igen onsdag den 11. september kl.
9.30.
BØRNEKORET I VESTERVANG KIRKE
Torsdag eftermiddag er der liv og glade dage i
korlokalet, når børnekoret øver. Der øves flittigt
og koncentreret, for der er meget at indstudere
til de gange, vi skal optræde, Men glæden ved at
synge sammen får alle til at glemme, at det er sidst
på dagen, og mange er ved at være trætte efter en
lang skoledag. Deltagerne i koret er fra ca. 8-13
år. Nogen har været med i mange år, og for andre
har det været første sæson. Koret øver en gang om
ugen fra september og til påske.
Det er sundt at synge. Det udvider ordforrådet,
lungekapaciteten, horisonten og ikke mindst
fællesskabsfølelsen. Alle er nemlig vigtige
brikker, der ikke lige kan undværes – og det er
faktisk en god følelse at være en uerstattelig del
af fællesskabet. Hvis man ikke er der, vil det ikke
være det samme. Selvfølgelig må vi engang imellem
acceptere, at det ikke kun er os, der synes, børnene
er uerstattelige. Så må vi dele med forældrene!
Alle børn, der har lyst, kan være med – for det
er lysten der driver værket.
I denne sæson har der været omkring 28-30
børn i koret, men den sidste gang var der stort
frafald på grund af skolekonflikten. Derfor er
der ikke så mange kormedlemmer på billedet. Til
gengæld nød de frikvarteret i fulde drag!
Vi glæder os til at begynde igen i september.
Jørgen og Margit

VESERVANG KLUB
Torsdag den 13. juni kl. 14,30:
„Hverdag mellem børn i Thailand“
v. Ruth/Peder Jørgensen, Isenvad.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentligt møde kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 20. august.
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.
VIBORG NATKIRKE
Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første fredag 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. juli 2013
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SOGNEUDFLUGT
1. september 2013
Så er det igen tid til sogneudflugten fra Vestervang Kirke

Efter gudstjenesten kører vi med bus kl. 11.15. Vi kører mod Hadsten, hvor
vi spiser sandwich i sognegården til Sct. Pauls Kirke i Hadsten. Efter en lille
rundvisning i kirken kører vi til Knebel Kirke på Mols, hvor vi skal se Bjørn
Nørgaards alterudsmykning. Når vi har set kirken i Knebel, kører vi til Auning
Kro, hvor der venter os et dejligt kaffebord. Efter kaffen kører vi hjemad mod
Viborg, og vi regner med at være hjemme ved Vestervang kirke ca. kl. 18.30.
Sidste tilmelding
er fredag den 23. august kl. 13. til kirkekontoret
Turen koster 175 kr.

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 33: Mandag den 12.8., tirsdag den 13.8., onsdag den 14.8., torsdag den
15.8. og fredag den 16.8. – Alle dage fra kl. 10.00-ca.13.00.
Enhver, der har lyst, kan deltage.
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 86 65 90 04 eller 86 62 69 40
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag, den 2. juni, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 19-31.
Indsamling: Projekt „Kirkehjælp i Uganda“.
Søndag, den 9. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2.s.e.trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 16-24.
Gudstjenestesamtale.
Indsamling: Projekt „Kirkehjælp i Uganda“.
Søndag, den 16. juni, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
3. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 1-10.
Indsamling: Projekt „Kirkehjælp i Uganda“.
Søndag, den 23. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
4. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 6, 36-42.
Indsamling: Projekt „Kirkehjælp i Uganda“.

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
Ib Jørgensen
Ida Wegge
Flemming Nüchel
Lene Bundgaard
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 30. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 5, 1-11.
Indsamling: Projekt „Kirkehjælp i Uganda“.
Søndag, den 7. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
6. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 20-26.
Søndag, den 14. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
7. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 19, 1-10.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 21. juli, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
8. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 15-21.
Søndag, den 28. juli, kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
9. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 1-9.
Søndag, den 4. august, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
10. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 41-48.
Søndag, den 11. august, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
11. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 18, 9-14.
Søndag, den 18. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
12. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Mark. 7, 31-37.
Søndag, den 25. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
13. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 10, 23-37.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 1. september, kl. 10.00 Else Kruse Schleef.
14. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 17, 11-19.
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.
Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billedbøger, som
må lånes. – Der er de fleste søn- og helligdage „Kirke for dig“ (børnepasning under prædikenen).
Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mission –
Folkekirkens Nødhjælp og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger
sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem.
Kirkekaffe: Der serveres „kirkekaffe“ efter kirkens gudstjeneste – undtagen
v. gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation.
Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præsterne til samtale
efter gudstjenesten. Det er en uhøjtidelig samtale om den gudstjeneste,
der lige har fundet sted. Deltagelse kræver ingen forudsætninger.

8 Husk gøglerdagen 2. juni kl. 12.00-15.00

Tak for en flot
indsamling
Søndag den 10. marts var
der igen sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.
Omkring kl. 11.30 startede udlevering af materialer,
og ca. kl. 12.00 var indsamlerne på vej til deres ruter.
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. 21.380.-,
hvilket var et flot resultat.
En stor tak til alle jer, der
tog en tørn, men også til alle
i sognet, der lagde de mange
penge i bøsserne.
Indsamlingsudvalget

