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SOGNENYT

KIRKEBLAD FOR

ADRESSER
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
fsd@km.dk
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18. Lørdag lukket
Sognepræst Else Kruse Schleef,
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36.
Træffetid: Kastanievej onsdag 1012. Træffetid: Kirken tirsdag 10-12
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.

UDSTILLING I GALLERIGANGEN
Fredag den 6. september til
1. november
er der udstilling på gallerigangen.
Det er maleren Elonn Agerup,
der udstiller.
Elonn Agerup er født i Viborg i
1939, men har opholdt sig meget
i Salon-de-Provence, hvor han
også har udstillet i Chateau de
l’Emperi. At blive anerkendt
på de kanter kræver noget, når
forgængerne på egnen har været
van Gogh og Cézanne.
Elonn Agerup skildrer lyset og
varmen i sine billeder.

„Mit kæreste eje“
Udstilling på gallerigangen.
Fra den 8. november er der
en helt speciel udstilling på
gallerigangen.
Udsmykningsudvalget vil
spørge forskellige mennesker
i sognet, om de vil udstille et
maleri eller en ting, de holder
særligt meget af. Derfor kan der
endnu ikke siges noget om, hvad
udstillingen vil byde på.
Fernisering: Fredag den
8. november kl. 16.00-17.00

Fernisering: Fredag den
6. september kl. 16.00-17.00

(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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Kunstudstillinger
i Vestervang Kirke
Ferniseringen er kl. 16.00-17.00:
• 6. september 2013: Elonn Agerup
• 8. november 2013: „Mit kæreste eje“. Udstilling
af udvalgte eksemplarer af privatejet kunst fra
sognet
• 10. januar 2014: Lisbeth Bundgaard
• 14. marts 2014: En overraskelse der
offentliggøres senere

Efterår og fremtidsplaner
v. sognepræst Else Kruse Schleef
Udvalget med det lange navn.
Efteråret 2013 er afgørende for folkekirkens fremtid.
Sidste forår nedsatte regeringen et udvalg, der
fik til opgave at komme med et bud på en mere
sammenhængende og moderne styringsstruktur for
folkekirken. Alle partier i folketinget bakkede op om,
at denne opgave er nødvendig at se på. Der havde
nemlig forud været en konference på Christiansborg,
hvor spørgsmålet blev debatteret og mange forskellige
folkekirkeaktører markerede her, at det er vigtigt at
få rejst spørgsmålet om, hvordan folkekirken styres.
Udvalget fik besked på at arbejde ud fra folkekirkens
tradition for decentral opbygning på grundlag af lokale
sognemenigheder, rummelighed, frihedslovgivning,
mindretalshensyn og demokratisk valgte organer.
Debatoplæg om folkekirkens fremtid
Grundlaget
I foråret kom der så et debatoplæg fra udvalget med
forslag til flere modeller for, hvordan man kan vælge at
styre folkekirken fremover. (Hele oplægget kan ses på
kirkeministeriets hjemmeside: www.miliki.dk Debat
oplægget er nu i høring, og høringssvar skal gives senest
d. 20.10., så arbejder udvalget videre og kommer med en
betænkning næste forår.
Det er spændende læsning især det først afsnit, hvor
der kort skitseres, hvad der er folkekirkens opgave, og
dernæst opsættes seks pejlemærker for fremtidens kirke.
Det er forfriskende en gang i mellem lige at få sat ord på,
hvad det egentlig er, kirken skal.
„Folkekirkens opgave eller formål som en kristen kirke
er at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens
frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt
bestemt i grundloven, der bestemmer folkekirken som
den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger
på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen
indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men
kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus“.
Opgaven, som er den samme, som det har været i 2000
år, må hele tiden være det styrende princip for, hvad der
sker i de enkelte sogne, provstier og stifter. Men kirken
skal samtidig være i sin tid, og her ændrer vilkårene
sig, så derfor giver det mening at spørge om noget skal
organiseres anderledes, så kirken bliver mere egnet til sin
mission i det samfund, vi lever i i dag.
Seks pejlemærker for debatten:
1. Nært forhold mellem staten og folkekirken
2. Folkekirkens tilstedeværelse overalt
3. Præstens uafhængighed
4. Rummelighed og frihed
5. 2200 menigheder – én folkekirke
6. Demokratisk legitimitet
Forskellige forslag
Debatoplægget rummer derefter forskellig forslag –
tre modeller inden for to områder. Dels kirkens indre
anliggender, som f.eks. er bøgerne på altereret – som
foreskriver, hvordan man holder gudstjeneste og kir
kelige handlinger (liturgi), den danske oversættelse af
bibelen og den autoriserede salmebog. Og dels kirkens
fællesøkonomi og fælles anliggender. Ved fællesøkonomi
forstås kun de ca. 25% af folkekirkens indtægter, som

udgøres af fællesfonden og statens tilskud til Folkekirken.
Forslaget vedrører altså ikke den lokale kirkelige
økonomi, kirkekasser og provstikasser.
For hver af de to områder fremsættes tre modeller til
debat. En model der bevarer den nuværende ordning, men
får den lovfæstet. En anden model, der supplerer med
et bredt sammensat folkekirkeråd, der får begrænsede
beføjelser, men som skal høres. Og en tredje model, hvor
der også opretets et folkekirkeråd, med flere kompetencer
og beføjelser.
Disse modeller er nu til debat og det er tænkt som en
mulighed, at man kan vælge frit inden for de to områder.
Man kan altså godt forestille sig en model med f.eks.
status quo, når det gælder økonomi, men model tre for
indre anliggender, eller omvendt.
Debatten om de forskellige modellers fordele og
ulemper har været i gang nu siden i foråret. Der er mange
forskellige bud og ønsker. Ingen kan sige helt bestemt,
hvad konsekvensen bliver af de forskellige modeller, da
fremtiden ikke er så nem at udtale sig skråsikkert om.
For mig at se er det en vigtig debat. Kirkens nuværende
styringsform kan være god nok, men når den ikke er
lovfæstet og bygger på tradition og skønsomhed, så er
det en god idé at få noget ned på papir, hvis folkekirken
stadigvæk skal være en statskirke. Man kan måske ikke
i fremtiden regne med at alle valgte politikere selv kan
regne ud, hvordan folkekirken styres bedst. Der vil altid
være nogen, der tager beslutningerne, og det er godt, hvis
det er synligt, hvem det er.
Det betyder ikke, at kirken nu med nogle af de
foreslåede modeller får en synode, der så kan udtale sig
på folkekirkens vegne om alt mellem himmel og jord.
Men det betyder at den folkekirke, der styringsmæssigt
faktisk har fungeret godt i mange år, nu finder tydelige
og fornuftige beslutningsveje, så den også i fremtiden kan
fungere i forhold til de udfordringer, den står overfor.
Hvad så med os?
Efteråret er afgørende for Vestervang Kirkes fremtid.
Som man tydelig kan se i de vedhæftede programmer
i dette nummer af Sognenyt, så er efteråret en
begivenhedsrig tid og dermed også afgørende for vores
kirkes fremtid her i sognet. Til september dukker der
en masse nye konfirmander og juniorkonfirmander
op, som så længe de går til konfirmationsforberedelse
eller juniorkonfirmand er med til at præge kirken
forstået som huset her, hvor tingene foregår, men på
sigt er de børn og unge, der bruger kirken nu, jo også
betydningsfulde for, hvad kirken skal være i fremtiden.
„Kirken skal være et sted, hvor jeg kan komme, når jeg
har brug for det. Måske vil jeg gerne snakke med én, der
har tavshedspligt, måske vil jeg gerne bare sidde i rummet
og lytte lidt og synge lidt, og måske skal jeg giftes? - og får
jeg børn, så skal de døbes!“ (konfirmand 2013’s svar på
spørgsmålet, „Hvad skal kirken være i fremtiden.“
Sådan lyder et bud på fremtidens kirke fra en af sidste
års konfirmander.
Vi kan alle have vores bud på, hvad vi mærker og
ønsker at kirken skal være for os, og hvad det siger om
os, at vi er medlemmer af folkekirken?
Jeg kan kun opfordre alle til at blande sig i debatten,
tænke efter: Hvad ønsker jeg af kirken i fremtiden, og
hvordan sikres det bedst muligt?
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Hvad er markedsværkstedet?
v. Jette Ejlersen

Vi er 8‑10 damer, der hver
anden mandag eftermiddag
(fra kl. 14‑16) mødes i et af
kirkens mødelokaler.
Men vi mangler nye
medlemmer.
Vi strikker tørklæder,
sokker, børnekjoler, hækler
forskellige ting, og vi har
syet en del patch‑work og
mange andre fine ting.

Alle de flotte håndarbejder bliver anvendt til
gevinster eller solgt ved Vestervang Kirkes
julemarked, der foregår den første week‑end i
advent. Næste gang bliver i 2014.
Vi hygger os med kaffe og kage, som vi skiftes
til at bage, og snakken går lystigt.
Hvis du har lyst til at være med i markeds
værkstedet er du meget velkommen til at
deltage med hyggesnak, godt humør, gode
ideer og flittige hænder, så mød op mandagene
d. 2., 16. + 30. september, 21. oktober og 4. +
18. november.
Overskuddet fra markedet går til menigheds
plejen og arbejdet med børn, unge og ældre
i Vestervang sogn.
Mange hilsner og på gensyn.
Markedsværkstedet
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AKTIVITETER
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 11. september.
Derefter: 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. og 4.12.
Forårets datoer i næste kirkeblad.
Man må gerne nyde sin madpakke i kirkens lokaler
bagefter.
Oplysninger fås hos organist Jørgen Ehlers
(86675100) eller sognemedhjælper Margit
Rossmeisl (86626940) eller maro@km.dk
Vi glæder os til at se jer!
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 op
træder også ved andre lejligheder – Luciaguds
tjeneste, „Syng julen ind“ m.v.
Der øves torsdage fra 14.10-15.10. Første gang
den 12. september.
Vi glæder os til dejlige, muntre øvetimer med
korets medlemmer – både „gamle“og nye.
Nærmere oplysning samt tilmelding hos organist
Jørgen Ehlers (86675100) eller sognemedhjælper
Margit Rossmeisl (86659004) eller (21298940)
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 (86659004) (21298940)
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentligt møde kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:
Torsdag den 26. september.
Onsdag den 23. oktober.
Torsdag den 21 november.
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 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: Viborg 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 15. oktober 2013
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AKTIVITETER

JUBELKORET
Kirkens „Jubilæumskor“ eller kort og godt
„Jubelkoret“, der har optrådt flere gange med
stor succes, vil mødes for at øve til korets første
optræden, der er søndag den 17. november til
gudstjenesten. Første gang 23. oktober kl. 17.00 i
kirkens lokaler. Derefter aftales mødetiden.
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og
vær med!
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Jørgen Ehlers (86675100) eller
Margit Rossmeisl (86659004)
KIRKEFROKOST
Der er kirkefrokost:
Søndag den 6. oktober
Søndag den 3. november
Søndag den 1. december
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 22. 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.

BØRN UNGE SOGN KIRKE
Søndag den 27. oktober kl. 10.00 er der
Familiegudstjeneste i kirken.
I denne gudstjeneste vil TRIOfabula opføre
Noahs ark.
En rejse ind i musikkens verden med en beretning
om glæde og håb.
En god og spændende oplevelse for børn, forældre
og alle andre, der gerne vil være med.
5 års dåbsjubilarer bliver særligt indbudt til denne
dag.
Efter gudstjenesten er der familiekirkefrokost for
alle, der har lyst.
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FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 24. november kl. 10.00 er der
familiegudstjeneste.
Den dag er der afslutning for efterårets junior
konfirmander, og de vil sammen med børnekoret,
der også medvirker, sætte deres præg på guds
tjenesten. 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.
BESØGSTJENESTEN
Kirkens besøgstjeneste formidler kontakt til men
nesker i sognet som ønsker besøg, af tjenestens
„besøgsvenner“.
Hvis man ikke så godt kan komme ud mellem
andre, kan det være rart at få besøg hjemme hos
sig selv.
Mange har oplevet, at der er opbygget en god
personlig kontakt til stor glæde for begge parter.
Hvis man har lyst til at få en besøgsven – eller
at være besøgsven, kan man henvende sig til
sognemedhjælper Margit Rossmeisl i kirken eller
privat.
Kirken (86626940)
Privat (86659004) eller (21298940)

Fælles sogneaften for de seks bysogne
i Houlkær Kirke
tirsdag den 17. september kl. 19.30
Kierkegaard Comedy Show

Et dødsens alvorligt comedy show – om kærlighed,
sex og parforhold
„Med kvinden kom spasen ind i verden“, skrev
Søren Kierkegaard, og nu giver skuespiller Claus
Damgaard sit eget stærkt personlige bud på, hvad
det mon egentligt er, der er så forbandet sjovt.
Hans forestilling er en blanding af komik, teater og
foredrag – og giver en levende oplevelse af, hvordan
Søren Kierkegaards eviggyldige tanker kan skabe
liv og glade dage. Som Claus Damgaard skriver:
„Når jeg husker at bruge Søren Kierkegaard i min
dagligdag, får jeg igen og igen lyst og overskud til
at kaste mig fuldt og helt ud i livet, langt ud, helt ud
på det, han kalder ‘uvishedens uendelige hav’ – med
fornøjelse!“

AKTIVITETER

MØDESTEDET

Hvem boede der?
Torsdag den 5. september kl. 19.00
En vandring i Vestervang området Viborg vest for
alle, der har lyst.
Vi skal se på kirkejord, klosterjord og meget mere,
og der bliver afsluttet i kirken med aftensang v.
sognepræst Else Kruse Schleef.
Turleder: Jørgen Glud.
Arr.: Danmarks Naturfredningsforenings Viborgafdeling, Turistforeningen for Viborg & Omegn og
Viborg Stifts Folkeblad.
Kierkegaard Comedy Show
Tirsdag den 17. september kl. 19.30 i Houlkær
Kirke
Et dødsens alvorligt comedy show – om
kærlighed, sex og parforhold.
Arrangør: De seks bysogne
Humor, livsmod og kristendom
Onsdag den 9. oktober kl. 19.30
Om livsmod og langsomhed med udblik til børn
og unge. Ved Filosof John Engelbrecht, Vejle.
Om humor som åndens solskin og kristendommen
som redningsbæltet, der giver opdrift på livets
hav. Om humor som en elastik af solidaritet og
tilgivelse. Selvom livet ikke er lutter lagkage,
så er livsglæden sorgløs klar. Langsomhed kan
modvirke stress og overfladiskhed og skabe
nærvær og dybde. Om livsglædens nødvendighed,
om livsmod og langsomhed. Kom og få fornyet
og forynget dit livssyn. Kom og få ideer til et
mere kreativt og farverigt liv. John Engelbrecht
er manden bag drivtømmer-kunst-udstillinger
med langsomheds-ord og fortællerskibet jagten
„Nordstjernen“. Pris inkl. kaffe: 40 kr.
Klaverkoncert med Christian Vestergaard.
Søndag den 3. november kl. 16.00
Christian Vestergaard er ung fremadstormende
klassisk pianist med stor koncertvirksomhed
– også som akkompagnatør for kor og solister.
I efteråret 2012 akkompagnerede han Viborg
Kammerkor, da de opførte Mozarts Requiem
i Vestervang Kirke. Hans musik var en stor
musikalsk oplevelse. Denne gang er der mulighed
for at høre ham som solist. Alsidigt program med
værker fra Chopin til Gershwin. Entrè: 50 kr.

Skumringsgudstjeneste
Torsdag den 7. november kl. 17.00
Fyraftenstid til ro og eftertanke. v. Susanne
Klausen på fløjte, organist Jørgen Bierring Ehlers
og sognepræst Else Kruse Schleef.
„Hvad gør det ved dig?“ – om gudstjeneste og
dannelse.
Onsdag den 13. november kl. 19.30
v. Marianne Christiansen, Biskop over Haderslev
Stift.
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? Pris inkl. kaffe: 40 kr.
Julekoncert med Viborg Kammerkor.
Søndag den 1. december kl. 19.30
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. Entré: 50 kr.

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 5. sept. kl. 14.30:
„At være kirke i verdens farligste stift“
(Parkistan)
Lorens Hedelund, Gjern.
Torsdag den 19. sept. kl. 14.30:
„Livet er i det mindste en historie værd!“
forfatter Erik Lindsø, Slagelse.
Torsdag den 3. okt. kl. 14.30:
„Kirkens Korshær gennem 100 år“
korshærsleder Mads Bæk, Viborg.
Torsdag den 17. okt. kl. 14.30:
„Fra tante Elisabeth til fuldtids mor“
gymnasielærer Lone Weinreich Fisker, Viborg.
Torsdag den 7. nov. kl. 12.30:
Medlemsdag.
Tilmelding senest den 1. november på 86 62 57 02.
Torsdag den 21. nov. kl. 14.30:
„Med Maria til Rusland!“
Maria Sønderby Andersen, Vestervang.
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag, d. 1. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
14. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 17, 11-19.
Søndag d. 8. september, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
15. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 6, 24-34.
Søndag d. 15. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
16. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 7, 11-17. Gudstjenestesamtale.
Søndag d. 22. september, Høstgudstjeneste kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Se omtale s. 6.
17. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 1-11. Saftevand
Søndag d. 29. september kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
18. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 34-46.

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
Ib Jørgensen
Ida Wegge
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

Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.00, Gospelgudstjeneste, ved Joachim Hejslet m.
band, Vestervangs Sogns konfirmander og Maria Louise Sønderby
Andersen.
Søndag d. 6. oktober kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
19. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Mark 2, 1-12. Kirkefrokost.
Søndag d. 13. oktober kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
20. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 1-14.
Søndag d. 20. oktober kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
21. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Johs. 4, 46-53.
Søndag d. 27. oktober kl. 10.00, BUSK Gudstjeneste ved TRIOfabula og
Else Kruse Schleef. Se omtale s. 6.
22. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 18, 21-35.
Søndag d. 3. november kl. 10.00, Alle helgens dag, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Matt. 5, 1-12. Kirkefrokost.
Torsdag d. 7. november kl. 17.00, Skumringsgudstjeneste, Else Kruse
Schleef. Se omtale s. 7.
Søndag d. 10. november kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
24. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 9, 18-26. Gudstjenestesamtale.
Søndag d. 17. november kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
25. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 24, 15-28. Jubelkoret medvirker.
Søndag d. 24. november kl. 10.00, Familiegudstjeneste og afslutning for
juniorkonfirmander, se omtale s. 6, Else Kruse Schleef.
Sidste søndag i kirkeåret. Prædiketekst: Matt. 31-46. Saftevand.
Søndag d. 1. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1. s. i advent. Prædiketekst: Luk. 4, 16-30. Kirkefrokost.
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.
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DEBAT-CAFÉ
Torsdag d. 26. september
Ældrepolitik i Viborg 2013,
rettigheder og pligter?
Med udblik til kirkens rolle,
oplæg ved Poul Erik Heegaard,
ældrepolitisk koordinator
i Ældresagen og medlem af
Ældrerådet i Viborg.
Torsdag d. 24. oktober
Hvem skal bestemme i
Folkekirken?
Debatoplæg fra Udvalget om
en mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur
for folkekirken skitseres og
debatteres. V. Else Kruse
Schleef, sognepræst i Vestervang.
Torsdag d. 14. november
Kan vi lære noget af kineserne?
Oplæg ved Hans Vestergaard
Jensen, sognepræst på Jegindø
og tidl. sømandspræst i Ant
werpen, Hong Kong og Singa
pore.

