Vestervang Sogn
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• Løst og fast fra sognet
• Julepagten
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• Julens arrangementer
• Morgensang for alle
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• En Kirkedag i Vestervang
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DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR 2013/2014

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. 15-17. Lørdag lukket
Sognepræst Else Kruse Schleef,
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36/
29 33 64 12.
Træffetid: Kastanievej onsdag 1012. Træffetid: Efter aftale (undtagen
mandag),
eksc@km.dk
Sognepræst Maria Sønderby
Andersen, Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28/
24 94 13 61.
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, 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

LØST OG FAST FRA SOGNET

Udstilling på gallerigangen
Fra 10. januar til medio marts udstiller Lisbeth Bundgaard.
Der er fernisering: Fredag den 10. januar kl. 16.00-17.00.
Alle er velkomne!
Følgende er modtaget fra Lisbeth Bundgaard
I hele mit voksenliv har jeg beskæftiget mig med
farver.
Er uddannet på Den danske
Husflidshøjskole, Kerteminde, med vævning
som hovedfag.
Desuden uddannet inden for landbrug,
blomsterdekoration og senere hf på VUC,
Viborg.
Her blev mit male-gen vakt til live igen.
Siden 2003 har jeg haft mange udstillinger
Cencureret på Ginsinghoved, Struer.
Fra 2004 med i Aabne Atelierdøre
Flere gange undervisning hos professionelle
kunstnere.
Naturen, oplevelser, mødet med forskellige
mennesker giver inspiration til penselstrøg på
mine lærreder.
At lege med farvernes indvirkning på hinanden er sjovt. Om det
bliver til abstrakt, impressivt eller ekspressivt betyder mindre. Lige så
længe jeg bliver glad af at male, og måske glæder andre, vil jeg male,
male, male ...
Med venlig hilsen Lisbeth Bundgaard

Årets høstgudstjeneste
blev fejret d. 22.9. Børn bar høstens gaver i form af
æbler, blomster, brød m.m. ind i kirken. Efter guds
tjenesten blev tingene solgt på auktion. I alt 3600 kr.
blev sendt til Folkekirkens Nødhjælp.

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

Menighedsråd i Vestervang Kirke
I efteråret 2013 har menighedsrådet udfærdiget en bog med billeder
af alle de forskellige menighedsråd, der har været i kirken siden
begyndelsen i 1969 og indtil nu.
Hvert billede er forsynet med tekst med oplysning om navnene på
rådsmedlemmerne.
Bogen, der også indeholder andre historiske billeder, kan ses på
kirkekontoret.

Søndag d. 2. februar inviterer menighedsrådet
til frokost, orientering og debat.
Ved kirkefrokosten efter gudstjenesten d.2.2. vil menighedsrådet kort
fortælle om sit arbejde og gerne høre kommentarer og forslag til kirkens
liv fra alle interesserede.
Sognemødet bliver på den måde optakt til d. 9.3. hvor Vestervang
Kirke har Bispevisitats.
Menighedsrådet er vært ved frokosten, velmødt!
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Julepagten
Uden hinanden er vi ingenting
to snefnug der hvirvler i en vintervind
men hvis vi står sammen i pagten
vil ingen kunne skille os ad
Sådan lyder refrænet fra julekalender Pagten,
der i år genudsendes på DR og dermed bliver
en del af manges juleoptakt i år. Pagten vil op
mod jul vise sig at være to vanter, to hænder,
der rækker ud mod hinanden. Fuldstændig
som mange danskere juleaften rækker ud
efter hinandens hænder, når vi skal danse om
juletræ.
Uden hinanden er vi ingenting
At have en ven eller flere venner er altafgø
rende i vores liv. At vide, der er nogen man
kan stole på og som vil én det bedste.
I julekalenderen møder man drengen
Malthe, en stille og forsigtig dreng, der går
lidt i sin egen verden og foretrækker sit eget
selskab, frem for nogen form for ballade, om
det så er fra hans mor, andre voksne eller fra
klassekammerater. Malthe synes selv, han er
lidt fej, og han er flov over, at han ikke tør
hjælpe pigen Vitji, da hun får brug for det.
Malthe har overraskende den fantastiske
evne, at han kan se nisser. Han bliver venner
med nissepigen Lyda og lover at hjælpe
hende med at finde den gamle pagt. Som altid
i eventyr er der prøver, som skal bestås og
gåder, der skal løses, før skatten kan findes. I
en af disse prøver kommer Malthe og Lydas
venskab på prøve. Malthe bliver fristet af alfer,
der fortæller ham, hvor uduelig han er. Det
ved han jo alt for godt, men Malthe bliver
ked af det og bange, da alferne spørger ham:
„Hvad nu hvis Lyda finder ud af, hvor svag og
fej du er? – Så vil hun ingenting have med dig
at gøre!“ Tanken om, at han ikke er god nok

til venskabet, får Malthe til at opgive og de
består ikke prøven, men går hver til sit.
Senere forklarer Malthe Lyda, at han var
bange for, hun ikke ville være venner med
ham, hvis hun vidste, hvor svag han var. Lyda
svarer: „Jeg ville være venner med dig, fordi
jeg troede, jeg kunne stole på dig.“
Fra knytnæve til håndslag
Pagten er hænder, der rækker ud mod
hinanden. Julenat rakte Gud sin hånd ud mod
mennesker og blev selv et menneske for at
være venner med mennesker. Uden hinanden
er vi ingenting.
Da Kristendommen kom til Danmark,
var den udstrakte hånd det, der overraskede
vikingerne mest ved den nye måde at se
verden på. De stærke nordboere havde nok af
og tilbedt deres guder om en hjælpende hånd.
Men det var altid en knyttet hånd, der kunne
hjælpe dem i kamp. Nu skulle de så vænne sig
til en Gud, der rakte en udstrakt hånd frem,
som de kunne holde fast i. Fra knytnævekamp
til håndslag – det var stærke sager for en
garvet kriger.
Gud rækker hånden frem
Måske sad Gud fjernt i sin himmel og tænkte:
„Uden hinanden er vi ingenting“ – Han
besluttede sig for venskab med verden og
mennesker i den. Ikke fordi folk var særlig
modige, fejlfrie eller dygtige, men fordi han
ville kærligheden og venskabet og stolede på
dem.
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Pagten blev sluttet julenat, da Gud rakte
sin hånd ud mod verden. Det foregik i en
stald, for der var ikke plads andre steder. Det
var hverken særligt kongeligt eller kändisagtig. Et fattigt barn i en stald, født uden
for ægteskab af en ret ung mor, der ikke
havde prøvet så meget. Det var så skrøbeligt
og sårbart som noget kunne være. Udefra
set kan man nok tænke i dag, at sådan en
håndsrækning ikke var noget med nogen
særlig gennemslagskraft. Men det var netop
det, det var. Det mærker vi til jul. Det mærker
vi, når venskab opstår, når små børn fødes,
eller når nogen vi holdt af dør, og det gør
ondt. Når vi juleaften hører om barnet i
krybben, bevæger os med hyrderne ind i
stalden og ser det lille barn, så opdager vi, at
sårbarheden ikke er vores begrænsning, men
netop den vej vi er nødt til at gå for at finde
hinanden. Venskab betyder udleverethed,
det kræver, at jeg tør lade den anden se, hvor
skrøbelig jeg nogle gange er.

mennesker. Her hører vi om levende håb, som
vi må tage i hånden både i livet og døden.
Der er glimt af juleglæde, hver gang et lille
barn tænder nyt håb i en familie. Og der er
skygger af julesorg, hver gang én af vores kære
dør. Og juleaften er det helt specielt. Glæden
over den lilles første jul – med rundt om
træet på armen. Eller sorgen over ham eller
hende, der i år ikke går med rundt, hvis hånd
vi forgæves rækker ud efter. To hænder, der
holder i hinanden, former et hjerte. Når den
ene hånd mangles, er hjertet knust.
Pagtens hjerte er Guds evige kærlighed, der
ikke kan knuses. Den gælder i nutid, fortid
og fremtid. En evig frelser er født. Det er den
venskabspagt, der gør, at ingenting kan skille
os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus.
Vi kan have julebekymringer og som
Malthe være bange for at miste venner, fordi
det hele ikke er så perfekt, som det kunne
være. Men barnet i krybben minder os om, at
den største glæde findes i den mindste.

Det stærke hjerte
Men hvis vi står sammen i pagten
vil ingen kunne skille os ad.

Uden hinanden er vi ingenting
to snefnug der hvirvler i en vintervind
men hvis vi står sammen i pagten
vil ingen kunne skille os ad.

Hver gang der i kirken bliver døbt et lille
barn eller taget afsked med en, der er død,
stilles der skarpt på pagten mellem Gud og

Sol, Sommer og Samvær

Else Kruse Schleef, sognepræst.

Redaktionen har modtager
følgende fra Rigmor Bjerg.
Fredag d. 20.8.2013 havde
jeg den store glæde at opleve
„Sol, Sommer og Samvær“.
Et arrangement som
Margit (sognemedhjælper
i Vestervang Kirke) stod
for bistået af frivillige, som
serverede morgenmad for os
og senere en lækker middag.
I mellemtiden underholdt
Jørgen, Ernst og Margit os
med sang og musikoptræden.
(se foto). Forrygende flot.
Stor ros til alle.
Jeg er dybt taknemmelig for at tilhøre en kirke, hvor man altid bliver modtaget med venlig
imødekommenhed af alle kirkens meget kompetente ansatte. Tak.
Måske derfor så mange frivillige har lyst til at yde så meget. Må det vedblivende være sådan.
I sandhed en kirke med højt til loftet. Vestervang Kirke.
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Efterårets juniorkonfirmander

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS ÅRLIGE SOGNEINDSAMLING
Den 9. marts 2014 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 i udgangen af februar.
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Skam og skyld – en foredragsrække
Onsdag den 15. januar kl. 19-21 i Sct Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, Asmild
Skam og skyld i historisk perspektiv
Mogens Lindhardt, rektor for Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, Kbh.
Man hører ofte sagt, at vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur – er der noget om
det?
Under alle omstændigheder: Skam og skyld – det har man altid kendt. Men vi
skammer
os ikke nødvendigvis over det samme – eller på samme måde som tidligere; vi har
muligvis også en helt anden forståelse af skyld.
Foredraget vil bygge meget på dagligsprogets udvikling. Så overvej gerne, hvordan
I selv bruger ordene. En gang skulle man f.eks. have „skam i livet“ og „tildække
sin skam“. Man kunne også være „nogen noget skyldig“. Virker det gammeldags?
Er skyld blevet noget for dommere, skam noget for terapeuter? Eller er det stadig
hverdagsfænomener? Ja, siger foredragsholderen, og derfor er skammens og skyldens
historie også en historie om menneskesyn.
Onsdag den 29. januar kl. 19-21 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79
Skam angriber selvrespekten – og er derfor svær at bære
Alice Kjær, psykoterapeut og behandler ved Behandlingscenter Tjele.
Alice Kjær arbejder med mennesker, der er afhængige af alkohol, stoffer og
medicin. I dette foredrag går hun i dialog med skammen og viser, hvordan skam
kommer til udtryk i menneskers liv og har betydning for identitetsdannelsen.
Hun ser skammen som den sværeste følelse at håndtere, fordi den angriber
selvrespekten og kan føre til negative selvbilleder samt psykiske problemer som
depression, angst, spiseforstyrrelser, misbrug og selvmord.
For mennesker med afhængighedssyndromer er skam en følelsesmæssig
konsekvens af afhængigheden af rusmidler og oplevelsen af at miste kontrol over
eget liv. Samtidig forsøger den afhængige at drukne sin skam i rusmidler, men kun
for derefter at vågne op endnu mere skamfuld – en uendelig spiral, indtil personen
får hjælp til at genoprette kontrollen over sit eget liv – og vinde selvrespekt og værdighed.
Torsdag den 20. februar kl. 19-21 i Sognegården ved Domkirken, Stænderpladsen 3
Konstruktiv journalistik – frem for pressens negative fokus
Ulrik Haagerup, nyhedsdirektør i DR.
Han er selv en af dem – journalist og Cavlingprismodtager Ulrik Haagerup – og
med bogen „En konstruktiv nyhed“ har han taget et opgør med sin egen verden:
Pressens negative verdenssyn.
I foredraget giver han eksempler på, hvordan traditionel nyhedsjournalistik leder
efter fejl og dem, der er skyld i fejlene, og han forklarer, hvordan dette fokus
på skyld, ansvar, skam, drama, konflikter, skurke og ofre skaber en kultur, der
nedbryder både mennesker og samfund.
I stedet leder Ulrik Haagerup efter en konstruktiv journalistik, der gør sig umage
med at forstå det sunde, livsbekræftende og velfungerende – en journalistik til gavn
for samfundet med plads til visioner, drømme og muligheder.

Foto: DR

Onsdag den 12.marts kl. 19-21 i Sortebrødrehus, St .Sct. Mikkels Gade 12
Skam og skyld som eksistentielle vilkår – og hvad siger kristendommen?
Anders Fuglsang, teolog og psykoterapeu.t
Anders Fuglsang er tidligere sogne- og sygehuspræst og arbejder i dag som
psykoterapeut med egen praksis og som misbrugsbehandler på fængslet
Kærshovedgård.
I foredraget vil han vise, at skam og skyld hører med som en naturlig del af
menneskelivet og at de er grundvilkår ved at være menneske. Anders Fuglsang vil
komme ind på, hvad kristendommen siger om skam og skyld. Terapeutisk sætter han
fokus på kontakten mellem mennesker; det er i kontakten, hjælpen ligger, og det er
derfor hjælpsomt at arbejde med, hvordan den kan blive bedre.
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JULENS ARRANGEMENTER
JULEKONCERT MED
VIBORG KAMMERKOR
Søndag den 1. december kl. 19.30
(Bemærk tidspunktet!)
Se omtalen side 9.
Entré: 50 kr.

DE NI LÆSNINGER
CHRISTMAS CAROLS AND ADVENT
SERVICE LESSONS
Onsdag den 11. december kl. 19.30
En højtidsstund hvor julesalmer veksler med
læsning af julens tekster. Et mødested på tværs af
sprog og nationer, hvor man kan følge med både
på dansk og engelsk.
Viborg Musikskoles kor under ledelse af Ole
Gad medvirker, biskop Karsten Nissen er liturg,
og teksterne vil blive læst af vores udenlandske
medborgere på ni forskellige sprog.
Efterfølgende serveres der gløg og æbleskiver.
Arrangeres af Vestervang Kirke og Det Mellem
kirkelige Stiftsudvalg i Viborg Stift.
Please Join us for the Christmas Carol and Advent
Service Lessons at Vestervang Kirke, Rughavevej
6, 8800 Viborg Wednesday 11th December at 7.30
pm. The reading of the lessons will be in nine
different languages. Bishop Karsten Nissen and
Viborg Musikskoles choir are participating. You
are cordially invited to a gathering for “gløg” and
“æbleskiver”. Very Welcome.

SYNG JULEN IND
Torsdag den 19., lørdag den 21. og mandag 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
voksenkor.
Programmet varer ca. ½ time hver af de tre aftner.
Gratis adgang.

JULEINDLEDNINGER I KIRKEN
Lige før jul er der juleindledninger for sognets
børn.
Onsdag den 11. dec. kl. 9.30: For dagplejemødre
med børn og for hjemmegående forældre med
børn. Tilmelding til kirkekontoret senest 22.
november.
Tirsdag den 17.dec. kl. 10.00: Engelsborg
Børnehave.
Onsdag den 18. dec. kl. 10.00: Lupinmarkens
børnehave.
Torsdag den 19. dec. kl. 10.00: Vestbyens
Børnehus.
Torsdag den 19. dec. kl. 10.45: STU.
Fredag den 20. dec. kl. 9.00 og kl. 10.00: For
Vestervang Skole.

LUCIAGUDSTJENESTE
Søndag den 15. 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
Søndag den 5. januar kl. 17.00 v. sognepræst Else
Kruse Schleef.
Hellig Tre Kongers aften synges julen ud ved hjælp
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.

Bemærk: Der er ikke gudstjeneste
kl. 10.00 den 5. januar.
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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 tirsdag 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
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 1. marts 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

Glædelig jul og godt
nytår

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 2014
8

AKTIVITETER
MØDESTEDET
Julekoncert med Viborg Kammerkor.
Søndag den 1. december kl. 19.30

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 12. dec. kl. 14,30:
„LUCIA med kirkens børnekor“
Adventshygge med sognemedhjælper Margit Rossmeisl,
Vestervang.
Torsdag den 9. jan. kl. 14,30:
„Glimt fra „Borgen“ og den Kinesiske mur“
MF Karin Gaardsted, Viborg.
Torsdag den 23. jan. kl. 14,30:
„Vi synger med Ernst og Jørgen“
v. Ernst Poulsen og Jørgen Nielsen, 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. Entré: 50 kr.
De ni læsninger.
Onsdag den 11. december kl. 19.30
Se side 7. Bemærk ændring i forhold til programmet.

Torsdag den 6. feb. kl. 14,30:
„Hjerte løft din glædes vinge“
om salmedigter Paul Gerhardt.
Pastor Aage Nielsen, Viborg.
Torsdag den 20. feb. kl. 14,30:
„Nærvær eller udlængsel?“
– en evangelisk rejse i Johannes V. Jensens liv og poesi.
Sognepræst. Else Kruse Schleef, Vestervang

Efter koncerten serveres gløg og æbleskiver.
Syng Julen ind.
Torsdag den 19., lørdag den 21. og mandag den 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“.
Hellig Tre Kongers Gudstjeneste
Søndag den 5. januar kl. 17.00
v. sognepræst Else Kruse Schleef.
Julen synges ud Hellig Tre Kongers-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 om Danmark
Lørdag den 25. januar kl. 9.30-15.00. Se side 11.
Sing 4 fun koncert
Søndag den 2. februar kl. 16.00
Fart over feltet og glad korsang med liv i leveret af Viborgs
rytmiske kor. Koret er oprettet i 2003 og er på ca. 40
sangere. Entré : 50 kr.
Kunst- og kyndelmissegudstjeneste
Onsdag den 5. februar kl. 19.30
Kyndelmisse er lysets fest. Halvdelen af vinteren er gået, og
vi fejrer det håb og den glæde, at lyset nærmer sig. Det vil
vi gøre med bøn, læsning, musik og kunst. V. sognepræst
Maria Louise Sønderby Andersen.
Filmcafé Amour
Onsdag den 26. februar kl. 19.00
Ved Oscar-uddelingen og andre filmpriser i 2013 tog filmen
mange priser. „Amour“ er instrueret af den østrigske
filmmand Michael Haneke.
Det er så helt bestemt en film, man bærer med sig i mange
dage efter at sidste billede har fortonet sig fra skærmen.
Efter filmen drøfter vi dens indhold og budskab. Pris inkl.
vin og ost 50 kr.

DEBAT-CAFÉ
Kl. 9.30 - Morgensang i kirken sammen med konfirmander.
Kl. 9.50 - Kaffe og rundstykker (pris 40 kr.)
Kl. 10.15 - ca. 11.30 Debatoplæg med efterfølgende debat
og snak ved bordene.
Torsdag d. 16. januar
Aktiv dødshjælp?
Oplæg v. Trine Hostrup Dahl.
Torsdag d. 27. februar
Er varme hænder vores ansvar?
Oplæg v. Anne-Mette Boje, Viborg menighedsplejes våge og
aflastningstjenester.
Torsdag d. 13. marts
Er den kirkelige undervisning udfordret af ateisme eller
ligegyldighed?
Dåbsoplæring en hjertesag og en udfordring, oplæg ved
Marianne Florentine Kathrine Koch.

LITTERATURKREDS
Litteraturkreds for alle, som gerne vil dele deres
læseoplevelser med andre.
Deltagelse kræver ikke nogen specielle forudsætninger –
blot at man har læst den aftalte bog inden mødedagen.
Foråret:

Onsdag den 29. januar
Onsdag den 26. februar
Onsdag den 12. marts
Onsdag den 26. marts
Onsdag den 9. april
Kl. 15.00-16.45
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MORGENSANG FOR ALLE

FORMIDDAGSANDAGT I
KIRKEN

KOM GODT I GANG –
med morgensang !

Indlæg om morgensang
fra Inger Schultz

Tirsdag og torsdag kl. 9.30 mødes vi til
morgensang i kirken.

Hvad mon de kommende konfirmander
gennemgår, hvad får de fortalt – og bliver der
sunget i undervisningstiden?

Hvad er morgensang?

Blandt andet dette får man svar på ved
at være sammen med de mange unge ved
undervisningens afslutning tirsdag og
torsdag.
Fra kl. 9.30-9.45 er det faste led i
undervisningen henlagt til andagt i kirken.
Præsterne skiftes til at stå for
tilrettelæggelsen, hvor der igen er mulighed
for gennem tekst og fortælling at lede tanken
hen på det, der har været dagens emne –
yderligere understøttet i valg af salmer.
Det er oplagt, at også „andre årgange“ siger
med på Fadervor, lytter og synger sammen
med konfirmanderne.
Forkyndelsen er for alle – og ingen skal
møde op med forudsætninger.
Andagten slutter med organistens altid
velvalgte og lettilgængelige strofer over en
salme eller årstidens tilknyttede sange.
Konfirmanderne må efterfølgende skynde sig
i skole, mens alle vi andre får mulighed for
en snak og en kop kaffe.
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Det er afslutningen på konfirmandernes
undervisningstimer – og en god start til en
dejlig dag, for os som enten er pensionister,
efterlønnere og alle andre, som ikke har
noget fast en times tid tirsdag eller torsdag
formiddag.
Vores tidligere præst kaldte os for
„kirkebanden“ – det er vi lidt stolte af.
(Ja – en konfirmand udtalte sig – ja, de er
almindelige mennesker, som vi også møder i
Rema).
Morgensangen varer ca. ½ time. Præsten
holder en kort andagt, og vi synger et par
salmer, hvor organisten spiller – og så sluttes
der med et musikstykke.
Derefter er der et dejligt socialt samvær for
„kirkebanden“, hvor kirken er vært ved en
kop kaffe.
Alle er velkomne - alt i alt en god start på
dagen. Der er altid plads til endnu flere.
(Ingen tilmelding).
						
„kirkebanden“

AKTIVITETER
BABYSALMESANG
I det nye år begynder nye hold til babysalmesang.
Første gang er mandag den 3. februar
kl. 9.30 og 10.30. Forløbet strækker sig over 8
mandage. 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
sansestimulerende ting som rasleæg, klokker m.m.
Tilmelding på kirkekontoret tlf. 86 62 69 40,
mail: fsd@km.dk eller skl11b@youmail.dk

En Kirkedag i
Vestervang
Danmark
Lørdag d. 25. januar 2014 kl. 9.30-15.00
Vi begynder med kaffe og rundstykker.
„Hvor ligger Danmark?“

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.
4. december, 22. januar, 5. februar, 19. februar,
5. marts, 19. marts og 2. april

v. Hans Hauge, Lektor v. Institut for
Æstetik og Kommunikation – Nordisk
Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.
Frokost kl. 12.00-13.00.

JUBELKORET
Hvis man har lyst til at være med i „Jubelkoret“,
kirkens voksenkor, der træder sammen for at øve
til optræden i foråret, optager vi meget gerne nye
medlemmer.
Første øvedato endnu ukendt. Der kræves ikke
særlige forudsætninger. Kom og vær med!
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Jørgen Ehlers (86675100) eller
Margit Rossmeisl (86659004)

Søren Ryge fortæller historier – med
særligt henblik på det gode sprog
v. Søren Ryge Petersen, programmed
arbejder ved Danmarks Radio, haveejer og i
2013 modtager af Modersmålsprisen.

KIRKEFROKOST

Tilmelding til kirkekontoret senest
onsdag d. 22. januar.

Der er kirkefrokost: Søndagene den 1. december,
den 12. januar og den 2. februar (se side 2).
– Det koster 30 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves
ingen tilmelding.

Pris 150 kr. for hele dagen.
80 for enkelt foredrag.
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 1. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Første søndag i advent. Prædiketekst: Luk. 4, 16-30.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Kirkefrokost.
Søndag den 8. december kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
Anden søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 25, 1-13.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Onsdag den 11. december kl. 9.30, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for dagplejebørn.
Onsdag den 11. december kl. 19.30, De ni læsninger.
Biskop Karsten Nissen, læsere på 9 sprog og musikskolens kor v/ Ole Gad.
Se omtale side 7.
Søndag den 15. december kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Luciaoptog, se omtale side 7.
Tredje søndag i Advent. Prædiketekst: Luk. 1, 67-80.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Tirsdag den 17. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Engelsborg Børnehave.

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
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Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
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Flemming Saabye Damgaard,
Kratskoven 1, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50..
Grafisk produktion:
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Tirsdag den 17. december kl. 19.30, Gudstjeneste for udviklingshæmmede,
Hannah Lyngberg Larsen og Else Kruse Schleef.
Onsdag den 18. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Lupinmarkens Børnehave.
Torsdag den 19. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Vestervang Børnehus.
Torsdag den 19. december kl. 10,45, Else Kruse Schlef.
Juleindledning for STU.
Fredag den 20. december kl. 8.45 og 10.15, Maria Louise Sønderby Andersen.
Juleindledninger for Vestervang Skole.
Søndag den 22. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Fjerde søndag i advent. Prædiketekst: Johs. 3, 25-36. Gudstjenestesamtale.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Tirsdag den 24. december, Juleaften:
kl. 13.30: Maria Louise Sønderby Andersen.
kl. 14.45: Else Kruse Schleef.
kl. 16.00: Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk. 2, 1-14, eller Matt. 1, 18-25.
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.
Onsdag den 25. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juledag. Prædiketekst: Johs. 1, 1-14.
Torsdag den 26. december kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Anden Juledag. Prædiketekst: Matt. 10, 32-42.
Søndag den 29. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Julesøndag. Prædiketekst: Matt. 2, 13-23.
Tirsdag den 31. december kl. 15.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Nytårsaftens Gudstjeneste.
Søndag den 5. januar kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Helligtrekongersaften Gudstjeneste. Se omtale på side 7.
Søndag den 12. januar kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
Første søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Mark. 10, 13-16.
Kirkefrokost.
Søndag den 19. januar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Anden søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Johs. 4, 5-26.
Søndag den 26. januar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Tredje søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Luk. 17, 5-10. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 2. februar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Fjerde søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Matt. 14, 22-33.
Kirkefrokost og sognemøde, se side 2.
Onsdag den 5. februar kl. 19.30, Maria Louise Sønderby Andersen.
Kunst og Kyndelmisse. Se omtale side 9.
Søndag den 9. februar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Fælles gudstjeneste med Taarup-Kvols.
Sidste søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Johs. 12, 23-33.
Søndag den 16. februar kl. 10.00, NN.
Septuagesima. Prædiketekst: Matt. 25, 14-30.
Søndag den 23. februar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Seksagesima. Prædiketekst: Mark. 4, 26-32. Gudstjenestesamtale.
Lørdag den 1. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Børnefastelavns Gudstjeneste, se omtale side 8.
Søndag den 2. marts kl. 10.00 Else Kruse Schleef.
Fastelavn. Prædiketekst: Luk. 18, 31-43.
Kirkefrokost.
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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.
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 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.

Morgensang:
Tirsdag og torsdag kl. 9.30-9.45

