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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. 15-17. Lørdag lukket.
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

NYT FRA SOGNET

I job med løntilskud som præst
Mit navn er Lise Uhrskov. Jeg er
uddannet cand. theol. fra Københavns
Universitet i 2010 og gennemførte
Pastoral Seminariets præsteuddannelse
i 2011. Jeg har siden da boet et år i
Ilulissat i Grønland, hvor jeg blandt
andet arbejdede som lærervikar. Det
seneste år har jeg været på barsel. Jeg
bor med min mand og to sønner på 4 og
1 år i Viborg. Jeg ser meget frem til at
være i job med løntilskud i Vestervang
Kirke dette efterår.

TUBA bryder tabu og hjælper unge
der er børn af alkoholikere

Onsdag den 24. september kl. 19.30
De seks folkekirker i Viborg inviterer til foredrag af TUBAs landsleder
Henrik Appel Espensen, der fortæller om, hvordan 1.700 børn og unge i
Viborg Kommune kan få mod på at tage fat på de livsopgaver, de ellers finder
svære eller uoverstigelige.
TUBA står for Terapi for Unge, der er Børn af Alkoholikere. Bag tilbudet
står Blå Kors, og en afdeling af TUBA er marts i år startet på Rødevej 2 i
Viborg. Men TUBA har eksisteret i 17 år, og det er erfaringer fra titusindvis
af samtaler, som danner baggrund for Henrik Appels foredrag om, hvordan
et specialiseret terapi-tilbud hjælper børn og unge fra misbrugsfamilier til at
få et mere tilfredsstillende liv.
Med foredraget ønsker folkekirkerne i Viborg at gøre opmærksom på, at
vi alle kan være med til at gøre en forskel for de mennesker, der er vokset
op i familier, hvor far eller mor drikker. Der vil være masser af inspiration
at hente for alle, der føler sig magtesløse, når alkohol-monsteret har taget
magten. De fleste har jo en kontakt til børn og unge, der vokser op med
fulde forældre. Enten i egne familier eller gennem jobbet. Statistikkerne
fortæller, at der lige nu – alene i Viborg by – er 13.000 mennesker, der
oplever, at et nært familiemedlem har problemer med alkohol.

Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7.
Tlf. 86 62 02 68. Åbent man.-fre.
kl. 9-13, torsdag till. 15-17.
(Lørdag lukket).

Er dansk dit 2. sprog?
Se også
Vestervang Kirkes
hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk
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Den 10.12. afholdes i kirken de ni læsninger, hvor
bibeltekster, der peget frem mod jul, læses på 9
forskellige sprog.
Så hvis dit modersmål ikke er dansk, og du kunne have
lyst til at læse op i kirken på dit eget sprog, så henvend
dig til: Else Kruse Schleef tlf. 86622536 eller mail:
eksc@km.dk

Esbjerg Evangeliet i Vestervang
Af sognepræst Anita Engberg Lowe
I oktober måned kommer et spændende kunstværk
til Vestervang Kirke, eller rettere en reproduktion, da
selve kunstværket er malet direkte på ca. 135 m2 væg på
University Collage i Esbjerg og ikke lige er til at flytte
med. Reproduktionen er lavet som et billedtæppe (ca.
30 m langt og 2 m højt), som har været udstillet flere
steder i landet, og vi glæder os til nu at kunne præsentere
det i Viborg.
Esbjerg Evangeliet er malet af Erik Hagens, som i
denne lange billedfrise formår at skildre tre særskilte
og alligevel sammenflettede tidsforløb: Den bibelske
fortælling fra Skabelsen til Påske og Pinse; dansk
samtidshistorie (kunstværket er udført i perioden
2003-2005); og et menneskeliv fra fødsel til død. Det er

Bemærk elementernes indhold.

nutidshistorie, bibelhistorie og din og
min historie på én gang fremstillet i
et meget tilgængeligt og humoristisk
billedsprog.
Fra Erik Hagens hånd er værket
ikke tænkt som kristen forkyndelse,
men Jesus er en gennemgående figur som et etisk og
kritisk forbillede, og rundt omkring i værket er placeret
henvisninger til 150 forskellige skriftsteder, — ikke bare
som en uddybning til forståelse af billedet, men som en
kritisk eller provokerende kommentar. Om brodden er
vendt mod den samtid, Erik Hagens oplever og skildrer,
eller mod indholdet af Biblen, står det frit for enhver at
overveje.

Jesus i ørkenen.

Udstillingen af Esbjerg Evangeliet
åbner med fernisering den 3. oktober kl. 16.00.
Der er fri adgang til selv at gå på opdagelse i Esbjerg Evangeliet i kirkens
åbningstid fra den 4. oktober til 2. november samt torsdag eftermiddage kl. 15-17,
hvor der vil være en omviser til rådighed til at besvare evt. spørgsmål. Søndage
kl. 11.15 er der fri adgang til guidet omvisning (uden tilmelding). Der vil desuden
blive arrangeret guidet omvisning enkelte lørdage, hvis der er tilslutning til dette.
Kontakt kirkekontoret for yderligere oplysninger.
Ved Vesterhavet
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Fælles hvad for noget?
Kristina Winther Larsen

Projektet løber fra 2013-2017 og er finansieret af
Landsbyggefonden, Viborg Kommune, Bjerringbro
Andelsboligforening, Boligselskabet Sct. Jørgen
og Boligselskabet Viborg i fællesskab. Det er
baseret på et samarbejde med en lang række lokale
samarbejdspartnere som fx skoler, klubber, sfo’er,
idrætsforeninger, erhvervslivet m.m.

Fællessekretariatet i Vestervang

Læs mere her og bliv klogere på de indsatser i
forskellige boligafdelinger i Viborg Kommune, som
Fællessekretariatet arbejder med. Også i Vestervang.
Fællessekretariatet er rammen om et boligsocialt
projekt, der er etableret i syv almene boligafdelinger
i Viborg Kommune: Houlkærvænget,
Houlkærparken, Nørresøparken, Vestervang,
Ellekonebakken, Egeparken og Rødkærsbro.
Projektet tager udgangspunkt i helhedsplanen,
der har til formål at skabe en øget trivsel og en
varig og bæredygtig udvikling blandt beboerne i
de ovennævnte boligafdelinger. Der er et stærkt
fokus på lokal forankring, hvor beboerne i høj
grad driver udviklingen. Overordnet set er der fire
indsatsområder:
• Børn, unge og familier
• Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
• Beboernetværk, deltagelse og demokrati
• Image og kommunikation
Fællessekretariatet har til huse i Houlkær og fungerer
som et samlingspunkt for viden, boligsociale
kompetencer og lokalt kendskab. Denne viden
arbejder Fællessekretariatet på at omsætte til gode
oplevelser i hverdagen for både børn, unge og voksne
i boligafdelingerne.
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Fællessekretariatet har en projektleder i hver af
afdelingerne. I Vestervang er det Kristina Winther
Larsen. Hun er glad for, at beboerne dér brænder
så meget for området. Fællesskaber blomstrer på
kryds og tværs, og som eksempler på det nævner hun
fællesture, fx til Bazar Vest i Århus, en velfungerende
Facebook-gruppe, der er blevet afdelingens
elektroniske opslagstavle, et velbesøgt Sct Hansarrangement for nylig, folk, der mødes og griller
eller drikker kaffe osv.
Kristina Winther Larsen har også hørt en beboer
sige, at det nu tager længere tid at købe ind, end det
har gjort. „Engang tog det kun fem minutter at gå
over vejen og købe det, man skulle. I dag kan det tage
en halv times tid, fordi der er så mange, jeg skal have
snakket med på vejen“, siger han.
Det tager hun som et tegn på, at folk i Vestervang
rigtig gerne vil hinanden. Der er også opgaver
nok til dem, der gerne vil give en hånd med – i
boligafdelingen såvel som i resten af Vestervang.
Det kan være alt lige fra at lave et par kander kaffe
til et fællesarrangement til at involvere sig som
reservebedste for områdets børn og unge, der måtte
have lyst til det.
I det hele taget vil Kristina Winther Larsen gerne
høre fra alle i Vestervang, der har en idé til et
arrangement eller noget andet, der kunne bidrage til
det lokale fællesskab.
Kontakt:
Projektleder i Vestervang
Kristina Winther Larsen
Tlf.: 61 14 04 28
kwl@boligviborg.dk
www.fs-viborg.dk
Træffetid: tirsdage 10-12 og torsdage 15-17 på
Vestervangsvej 39

AKTIVITETER
KOM OG SYNG MED

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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. 10. september.
Derefter: 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12.
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 (21298940) eller maro@km.dk
Vi glæder os til at se jer!

Menighedsrådet holder offentligt møde kl. 17.00 i
kirkens mødelokaler:

BØRNEKORET I VESTERVANG KIRKE
Det er sundt at synge!
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
optræder også ved andre lejligheder –
Luciagudstjeneste, „Syng julen ind“ m.v.

Onsdag den 20. august.
Onsdag den 10. september.
Torsdag den 23. oktober.
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.
20-21 gudstjeneste eller magasinprogram på
følgende frekvens: Vibog og omegn: 93,8 Mhz

Der øves torsdage fra 15.00-16.00. Første gang
den 11. september.
Mødetiden er rykket en time frem på grund af nye
mødetider i skolen.
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)

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 1. oktober 2014
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AKTIVITETER
JUNIORKLUB

HØSTGUDSTJENESTE

Efter sommerferien er der igen tilbud om junior
klub 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 (21298940)

Søndag den 14. 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.
Jubelkoret vil medvirke ved gudstjenesten.
Har man lyst til at bidrage med ting til auktionen,
kan man aflevere frugt, grønt eller blomster inden
gudstjenesten.

VOKSENKOR
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 14. september til
høstgudstjenesten.
Øvedagene er: 27. august, 3. september, 9.
september, og 12. september 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 (21298940)
KIRKEFROKOST
Der er kirkefrokost:
Søndag den 5. oktober
Søndag den 2. november
Søndag den 7. december

BØRN UNGE SOGN KIRKE
Søndag den 26. oktober kl. 10.00 er der

Familiegudstjeneste i kirken.
FDF vil medvirke ved en børnevenlig gudstjeneste.
5 års dåbsjubilarer bliver særligt indbudt til denne
dag.
Efter gudstjenesten er der familiekirkefrokost for
alle, der har lyst.

Julemarked
Lørdag den 29. november kl. 10.00-13.30
afholdes der igen julemarked i kirkens
mødelokaler.
Kom og være med til en hyggelig dag. Der er
mulighed for at besøge de forskellige boder,
hvor der kan købes fine juledekorationer
og kirkegårdspynt. Adventskranse skal
forudbestilles. Der er dejlige delikatesser og en
julesalgsbod med flotte håndarbejder, en stor
tombola og en café med forskellige lækkerier,
som kan nydes til julemusik.
Vi har også tænkt på børnene – med vaffel
bagning, lykkehjul, lynbingo mm.
Alle er hjertelig velkomne, der er noget for
hele familien.
Overskuddet ved markedet går til arbejdet
med børn, unge og ældre i Vestervang Sogn.
Venlig hilsen
Markedsudvalget
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AKTIVITETER
TUBA bryder tabu og hjælper unge der er børn
af alkoholikere
Onsdag den 24. september kl. 19.30
De seks folkekirker i Viborg inviterer til foredrag
af TUBAs landsleder Henrik Appel Espensen,
der fortæller om, hvordan 1.700 børn og unge
i Viborg Kommune kan få mod på at tage fat
på de livsopgaver, de ellers finder svære eller
uoverstigelige.
Forløsning under narkose – Karen Blixen og
kristendommen
Ved David Bugge
Onsdag den 8. oktober kl. 19.30.
Karen Blixens forhold til kristendommen er præget
af en mærkelig spænding. Store dele af hendes
forfatterskab kan læses som ét langt opgør med
kristendommen og etikken, sådan som hun mente
at finde den repræsenteret hos Martin A. Hansen
og kredsen omkring tidsskriftet Heretica. De
savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og
det erotiske og reducerede ifølge hende fejlagtigt
frelsen til en „forløsning under narkose“, hvor der
ikke forudsættes nogen indsats fra det menneskes
side, der skal frelses. Det interessante er imidlertid,
at vi i andre fortællinger af Blixen finder en positiv
fremstilling af netop tanken om den uendelige,
betingelsesløse nåde, der intet forlanger af os, men
„deklarerer almindelig amnesti“. David Bugge
er lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Teologi,
Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med
forholdet mellem digtning og kristendom.
Koncert med De 3 fløjter
Søndag den 9. november kl. 16.00
Bag navnet de 3 fløjter står tre fremragende
musikere: Louis Gundelach, Susanne Klausen og
Birgit Sofia Kjær.
Deres musik, der er bredt favnende, består af
klassiske værker med et lille tvist i arrangementer
af den internationalt anerkendte komponist
og arrangør Steve Dobrogosz, som har lavet
arrangementer direkte til De 3 fløjter. Musikken vil
blive præsenteret i en glad og hjertelig atmosfære.
Entré: 50 kr. (Betales v. indgangen)
Hvorfor er danskeren så bange for religion?
Ved Iben Tranholm
Onsdag den 12. november kl. 19.30
Religion i Danmark er blevet til noget farligt,
som der skal holdes styr på i det offentlige
rum. Samtidigt er der en fornyet interesse for
spiritualitet hos den enkelte, men mange taler ikke

højt om deres tro af frygt for andres fordomme.
Hvordan ser danskerne på det med religion?
Foredraget tager temperaturen på danskernes tro
og lægger op til debat om, hvorfor det er så svært
at tale åbent om sin tro i dagens Danmark.
Iben Tranholm er teolog, journalist og forfatter
og har været vært på DR i en årrække, og hun er
kendt fra forskellige radio og tv-programmer.
Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag den 30. november kl. 16.00
Under ledelse af Maja Simonsen vil Viborg
Kammerkor denne første søndag i advent
indlede julemåneden med kendte danske
julesalmer krydret med spændende nye
numre. Der bliver også mulighed for selv
at synge med.

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 4. sept. kl. 14.30:
Fra præst til pedel – mennesker jeg mødte
pastor Jørgen Frost, Viborg.
Torsdag den 18. sept. kl. 14.30:
Midt i et bispevalg
sognepræst Trine Kofoed, Søndermarkskirken.
Torsdag den 2. okt. kl. 14.30:
Harboørehistorier
sognepræst Else Kruse Schleef, Vestervang.
Torsdag den 16. okt. kl.14.30:
Det er så køhnt, det er så dejle
– som vi oplevede sønderjyderne
pastor Jakob Bjerg, Vestervang.
Torsdag den 30. okt. kl. 12.30:
Medlemsdag
Program følger. Tilmelding.
Torsdag den 13. nov. kl. 14.30:
Bibelhistorier
pastor Gunda Jørgensen, Skals.
Torsdag den 27. nov. kl. 14.30:
Med Kaj til Sri Lanka
Rejsefilm v. Kaj Jespersen, Viborg.
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag, den 7. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
12. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 12, 31-42.
Søndag, den 14. september, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
Høstgudstjeneste, jubelkoret medvirker.
13. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 20, 20-28.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag, den 21. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
14. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 5, 1-15.
Søndag, den 28. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
15. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 10, 38-42.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 28. september, kl. 16.30, Trine Hostrup Dahl.
Ungdomsgudstjeneste
Søndag, den 5. oktober, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
16. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 11, 19-45.
Kirkefrokost.
Søndag, den 12. oktober, kl. 10.00, Lise Uhrskov.
17. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 2, 14-22.
Søndag, den 19. oktober, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
18. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 15, 1-11.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 26. oktober, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
BUSK Gudstjeneste, FDF og konfirmander medvirker, saftevand.
19. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 1, 35-51.
Søndag, den 2. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Alle helgens dag. Prædiketekst: Matt. 5, 13-16.
Kirkefrokost. Indsamling: Viborg Menighedspleje.
Søndag, den 2. november, kl. 16.30, Trine Hostrup Dahl.
Ungdomsgudstjeneste
Søndag, den 9. november, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
21. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 13, 1-9.
Søndag, den 16. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
22. s. e. Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 18, 1-14.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 23. november, kl. 10.00, Lise Uhrskov.
Sidste søndag i kirkeåret. Prædiketekst: Matt. 11, 25-30.
Søndag, den 30. november, kl. 10.00, Anita Engberg Lowe.
1. s. i advent. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9.
Søndag, den 7. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. s. i advent. Prædiketekst: Luk. 21, 25-36.
Kirkefrokost.
Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede 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 un
der prædikenen).
Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mission – Folke
kirkens 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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DEBATCAFE
Torsdag den 11. september
Er den kirkelige undervisning
udfordret af ateisme
eller ligegyldighed?
Dåbsoplæring en hjertesag
og en udfordring. Vi er blevet
individualister alle sammen.
Debatoplæg ved Marianne Koch,
sognepræst i Viborg Domsogn.
Torsdag den 9. oktober
Esbjergevangeliet – hvad ser du?
Debatoplæg ved Lise Uhrskov,
cand. theol., med udgangspunkt
af reproduktionen af Erik Hagens
kunstværk: Esbjergevangeliet der
hænger på gallerigangen.
Torsdag den 6. november
Rodfæstet i Kristi Kærlighed?
Jesus Kristus omtaler sig selv
som vintræ og os som grene, der
suger liv og næring fra ham. At
være rodfæstet i Kristi kærlighed
er kilden til dyb glæde og fred
i hverdagen samt et solidt
fundament og ståsted, når livets
storme blæser.
Cand. theol. Poul A. Beck, der
er freelancepræst med fokus
på bøn og fordybelse, giver et
oplæg til samtale om, hvordan
vi kan rodfæste vores tilværelse
og åndelige praksis i Kristi
altomsluttende kærlighed.
Møderne starter kl. 9.30 med
morgensang, formiddagskaffe og
kl.10.00-11.30 debatoplæg

