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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.
Kirkekontoret har lukket alle
mandage i juli måned
Sognepræst Else Kruse Schleef,
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36/
29 33 64 12.
Træffes efter aftale
eksc@km.dk
Sognepræst Anita Engberg Lowe
Tlf. 24 94 13 61.
Træffes efter aftale
ael@km.dk
Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl
Sct. Kjelds Gade 3, 8800 Viborg
Tlf. 40 49 28 08.
Træffes efter aftale
thd@km.dk
Præsterne og sognemedhjælperen
står til rådighed for samtaler og
husbesøg. Ring eller mail 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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Sommer i Guds rige
Af sognepræst Anitta Engberg Lowe
Der er meget at glæde sig
til, nu hvor sommeren er
på vej. Den søde smag af
friske jordbær. Lange lyse
aftener. Solrige og skyfri dage
(forhåbentlig). Muligheden
for at lade roen sænke sig,
når man selv eller ens omgi
velser holder ferie. Eller
forventningen om en særlig
oplevelse, der venter forude.
Der er også mange, der glæ
der sig til en tur til stranden.
Jeg er selv en af dem, selv om
jeg hverken er soldyrker eller
vandhund, og håndmadder
krydret med sand er heller
ikke ligefrem min store hof.
Alligevel nyder jeg at være
ved stranden – bare at være
til og sidde og kigge ud over
vandet og ikke mindst på
skyerne, der driver forbi i
sjove, smukke eller mærkelige
faconer og sætter gang i
fantasien.
Et glimt af evigheden
I princippet kunne man
jo også sidde hjemme på
altanen, i haven eller i parken
og få den samme oplevelse,
men der er nu noget særligt
ved kombinationen af vand
og himmel. For mig giver
synet af en blå himmel, der
helt bogstaveligt strækker
sig så langt øjet rækker, en
fornemmelse af at se ind
i evigheden og mærke, at
det er et godt sted at være.
Men samtidig trækker den
rytmiske lyd fra bølgerne,

der slår ind mod kysten, min
opmærksomhed tilbage til
nuet og strandkanten. Og
godt det samme. For selv
om det kan være fristende at
blive stående med blikket stift
rettet mod evigheden i det
fjerne, så er det hverken der
vi kan eller skal leve vores liv
– tværtimod skal vi fylde nuet
med evighed.
Det kan godt ske, at man som
jeg, kan synes, at man får et
glimt af en evigheden, Guds
rige, når man har en storslået
naturoplevelse, spiser en
himmerigsmundfuld af en
kage eller hører et særligt
stykke musik. Men så skønne
sådanne oplevelser end er,
er de kun afspejlinger. Den
egentlige evighed, den oplever
vi der, hvor vores dybeste
længsel bliver mødt: længslen
efter kærlighed – længslen
efter Gud.
Himlen når helt ned til
jorden
Men skulle det få os til at
forfalde til at sidde og stirre
op i himlen efter Ham – vi
beder trods alt til „Vor Fader,
du som er i himlene“ – så
er det værd at huske, at lige
så vel som bølgerne fører

opmærksomheden fra den fjerne horisont
tilbage til udgangspunktet på stranden, så
begynder himlen ikke først i en eller anden
vilkårlig afstand over jorden, men lige der
hvor vi går og står. Og det gælder vel at
mærke ikke kun den fysiske himmel, men
netop også Guds rige. Det var netop for
at overvinde afstanden mellem sig selv og
verden, at Gud gik ind i verden ved sin søn,
Jesus Kristus, og endnu er i verden med den
kærlighedens ånd, der giver os længsel efter og
mod og kræfter til at binde os til hinanden i
små og store fællesskaber.
Ræk hinanden et stykke af evigheden
Det er ganske vist ikke altid, at verden ligner
det, vi forestiller os om at være i den syvende
himmel. Nogen har måske svært ved at

huske, at den nogensinde er kommet bare
tilnærmelsesvist i den kategori. Men det kan
der laves om på, for Guds rige – evigheden
– giver vi og modtager vi af hinanden, når
vi lever som Jesus har lært os: som medmennesker for hinanden. Det er der, hvor
vi får uanede kræfter til at bære vores eget
liv eller andres. Der, hvor vi giver op og får
uventet hjælp.
Så selv om sommeren er ferietid, så lad
os bruge den på at være medarbejdere på
hinandens evighed: Lad os dele jordbær,
solskinsdage og sommernætter med andre
mennesker i så rigt mål, som vi kan, og tage
glade imod det, de kan give os.
God sommer!

Ved Vesterhavet
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Vestervang Klub
En anbefaling af Anni Bach Poulsen

Hvordan er jeg endt her?
Jeg er uddannet fra Nr. Nissum Seminarium, hvor
det var meget naturligt, at de fleste studerende gik i
kirke, så godt som hver søndag. I hverdagene blev
der holdt morgenandagt hver formiddag. Der var
ingen tvang, men hovedparten af de studerende
mødte op. Den tradition eksisterer ikke mere på
seminariet. Verden har forandret sig meget siden
dengang, og det gælder selvfølgelig også Nr. Nissum Seminarium. Men dengang var det et trygt
sted for mig at læse.
Jeg var nemlig så heldig, at Ingrid Noes hjem
lå i nærheden af seminariet. Min mor var kusine
til Ingrids mor, så jeg har tilbragt mange timer i
Ingrids barndomshjem. Så det var helt naturligt at
møde Ingrid igen.
Mødet med de grønne piger!
Jeg blev i 1967 ansat på Ulbjerg Skole. Her fik
skolens elever hurtigt opsnuset, at jeg havde været
KFUK-spejder på seminariet.
Det viste sig, at der var KFUK-spejdere i den
nærliggende Skals by. Gruppen hørte under
Viborg spejderne og Kjellerup spejderne og hele
det omliggende opland. Hurtigt blev der oprettet
spejderarbejde i Ulbjerg. Det viste sig nemlig, at
der var mange rare og engagerede spejderledere i
vores område. Karen, Marie Montell, Ruth Sloth,
Lisbeth, Grethe Kjeldsen, Ulla og mange flere.
Karen fik hurtig min opmærksomhed. Hun
var utrolig omsorgsfuld, hjælpsom og forstående!
Ingen spejderleder kunne være bedre til at opdrage
en forlæst spejdertøs, som mig – ny i „faget“ som
jeg var. Vi havde nogle gode spejderår sammen.
KFUK-spejderne ønskede sig brændende en
spejdergrund til afholdelse af større spejderlejre.
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Den plads fik de på Ulbjerg Klint, og der blev
afholdt rigtig gode og spændende lejre på grunden.
I 2007 blev den sidste større KFUK-spejderlejr
afviklet på Spejderklinten, med mange, mange
glade grønne spejderpiger. Livsglæden blomstrede,
og alle jublede til langt ud på natten. Men, men,
men … Det blev den sidste! Vi var i en tid, hvor
KFUM-spejderne ønskede at optage piger i deres
korps. Det blev en dårlig løsning for mange af
KFUK-tropperne ude i landdistrikterne. Det er
med sorg i sindet, når jeg går tur på den dejlige
grund med udsigt over Limfjorden. Jeg forsøger
at tænke tilbage på de fantastiske lejre, der blev
afviklet der. Men sørgeligt er synet af den helt
vidunderlige grund.
Mit kendskab til Vestervang Kirke
Jeg er opvokset på Randersegnen i en lille by, som
hedder Kærby.
Da jeg i 1967 blev ansat ved Ulbjerg Centralskole, startede en ny tilværelse for mig.
Jeg blev meget hurtig en del af lokalsamfundet.
Jeg bevægede mig tillidsfuldt rundt i mit nye
område, og blev dus med befolkningen og godt
kendt med områdets børn.
Men Viborg By skulle opleves med kirker og
skoler. Ret hurtigt fik jeg interesse for den nye
kirke i Vestbyen. Det var et interessant byggeri i
forhold til de gamle kirker. Af og til kørte jeg
forbi byggeriet. I 1970 stod kirken færdig, og jeg
kunne på nærmeste hold bese alle de fantastiske
finesser.
Bent Exner stod for en del af udsmykningen,
og det syntes jeg var meget interessant. Bent
Exners far, provst Johan Exner har både døbt
og konfirmeret mig. Bent Exners bedstefar
var kunstneren Julius Exner, som havde meget
svært ved at holde sig fra flasken. Af og til
fandt borgerne ham liggende ude på Blichers
Hede døddrukken, men på trods af det omgik
befolkningen ham med stor respekt. Min interesse
for Vestervang Kirke har faktisk bestået siden
1968. Jeg har et par gange været i kirke og til
møde sammen med min faster, som boede på
Rughavevej. Hun blev for øvrigt begravet ud fra
Vestervang Kirke i det værste snevejr, som jeg kan
huske. Det var en sorgens dag, men det blev ikke
mindre trist af det forfærdelige vejr.

Pensionering
Da jeg gik på pension, skulle jeg finde ind i et
kirkeligt fællesskab et eller andet sted. Jeg havde
på mange måder tilknytning til Viborg, derfor
faldt valget på Vestervang Klub. Jeg kan hurtigt og
nemt på ca. 15-20 minutter nå ind til Vestervang.
Jeg vil gerne her give udtryk for min glæde over at
være en del af jeres fællesskab. Jeg vil også gerne
udtrykke min glæde over klubbens åbenhed over
for os, der „sniger“ os herind.
Jeg vil speciel takke Jakob Bjerg, for den hjertevarme måde, du modtager os på. Her føler man sig
virkelig velkommen.

Jubelkoret/Jubilæumskoret
Jubelkoret er et kor med ca. 20-25 medlemmer bestående af ca. lige mange mænd
og kvinder de fleste i den „modne“ alder.
Alle har på en eller anden måde tilknytning
til Vestervang Sogn, men alle, der har lyst til
at synge med, er meget velkomne.
Koret startede i forbindelse med kirkens 40
års jubilæum i 2010.
Vi er faktisk et sæson/lejlighedskor – det vil
sige, at vi synger til 3-4 gudstjenester om
året.
Blandt andet Skærtorsdag, høstgudstjeneste
og „Syng julen ind“.
Når der er sangaften i „Mødestedet“ og ved
andre festlige lejligheder, genopfrisker koret
gamle film- og operettemelodier.
Øvetimerne foregår i kirkens korværelse
3-4 gange før de forskellige arrangementer
som regel fra kl. 17.00-18.00 eller efter
aftale. Vi starter gerne med en kop kaffe,
så vi lige kan få snakket lidt, inden vi
begynder sangen med stor hjælp fra vore
dygtige og tålmodige korledere Margit og
Jørgen.
Vi har det rigtig hyggeligt, og man bliver så
glad, når man har brugt sin stemme i koret.
På genhør
Jubelkoret

Sune Hjertmann: „Gensynet med Tanzania“ Foto: Kaj.

Kirsten Felter: „Livet på Færøerne“ Foto: Kaj.
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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 10. september kl.
9.30.

BØRNEKORET I VESTERVANG KIRKE
Vi glæder os til at begynde igen i september.
Jørgen og Margit

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.

VESERVANG KLUB
Torsdag den 5. juni kl. 09.30:
Sommerudflugt.
Se programmet.

JUNIORKONFIRMANDERNE
FORÅRET 2014

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.
20-21 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 2014
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SOGNEUDFLUGTEN 2014
Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år

søndag den 7. september 2014
Vi tager med bussen fra Vestervang Kirke kl. 11.30 efter gudstjenesten og kører til Aars
Kirkecenter, hvor vi spiser
vores medbragte sandwiches.
Efter frokost ser vi Aars Kirke,
hvor alter og prædikestol er i
rødt murværk.
Derefter går turen til Brorstrup
Kirke, hvor vi skal se det nyrestaurerede alterbillede af
kunstmaleren Anita Houvenaghel. Så kører vi en tur gennem skov og den dejlige natur til vi når Lille Restrup Hovedgård, hvor vi skal have
det store kaffebord. Efter kaffen går det hjemad mod Viborg, og vi regner med at
være hjemme ca. kl. 18.
Der er ca. 50 pladser, så det er efter først til mølle princippet.
Turen koster 175 kr. incl. frokost, bustur og Det store tagselv kaffebord.
Tilmelding til kirkekontoret 86 62 69 40 senest den 31. august.

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, fællesspisning, fællessang og underholdning i Vestervang Kirke.
I år bliver det i uge 30:
Mandag den 21.7., tirsdag den 22.7., onsdag den 23.7., torsdag den 24.7. og fredag den
25.7.
Alle dage fra kl. 10.00-ca. 13.00.
Enhver, der har lyst, kan deltage. Der er ingen adgangskrav.
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 21298940 eller 86626940
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 1. juni, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
6. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 17, 20-26. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 8. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14, 15-21.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Mandag den 9. juni, kl. 10.00, friluftsgudstjeneste i Kirkens gårdhave.
Else Kruse Schleef. 2. pinsedag. Prædiketekst: Johs. 6, 44-51.
Søndag den 15. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 28, 16-20.
Søndag den 22. juni, kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
1. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 12, 13-21.
Søndag den 22. juni, kl. 16.30, Trine Hostrup Dahl.
Ungdomsgudstjeneste.
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Søndag den 29. juni, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
2. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 25-35.
Søndag den 6. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 11-32. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 13. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
4. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 43-48.
Søndag den 20. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 16, 13-26.
Indsamling til FDF’s Missionsprojekt.
Søndag den 27. juli, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
6. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 19, 16-26.
Søndag den 3. august, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
7. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 10, 24-31. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 10. august, kl. 10.00, Trine Hostrup Dahl.
8. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 22-29.
Søndag den 17. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
9. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 12, 32-48, alt. Luk. 18, 1-8.
Søndag den 24. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
10. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 11, 16-24.
Søndag den 31. august, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
11. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 7, 36-50.
Søndag den 7. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
12. s. e. trinitatis. Prædiketekst: Matt. 12, 31-42.
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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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. 24.517,-,
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

