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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 Maria Sønderby
Andersen, (tilbage efter orlov 16.1.)
Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28/
24 94 13 61.
Træffes efter eller efter aftale,
mlsa@km.dk
Ungdomspræst
Trine Sophia Hostrup
Nytorv 2, 3. tv., 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.

Se også
Vestervang Kirkes
hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk
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NYT FRA KUNSTUDVALGET

Udstillinger på gallerigangen
7. november - 15. marts
Fra 7. november udstiller maleren og keramikeren Bruno Nielsen,
Galleri Niclau.
Han fortæller:
Jeg er født i 1928 og har i min ungdom frekven
teret Det jyske Kunstakademi v. Sv. Engelund.
Har udstillet på flere forskellige censurerede
udstillinger og i forskellige gallerier og kunst
foreninger.
Som keramiker er jeg autodidakt, og har i mange
år haft eget værksted.
I en lang årrække har jeg undervist i billedkunst
på Peter Sabro Seminariet i Århus.
Der var fernisering fredag den 7. november.
Udstillingen kan nydes året ud.

De ti bud i Vestervang
I januar måned er Billedværkstedet i Daghus Viborg blevet inviteret til
at udstille i Vestervang Kirke.
Billedværkstedsgruppen er på ca. ti personer, der mødes i vinterhalvåret en eftermiddag om ugen på Kasernen og maler og tegner i to
timer. I sommerhalvåret kører vi en hel dag om ugen med Kunst og Kulturbussen rundt i Viborg området og arbejder med kunst og kultur.
Vi vil tage udgangspunkt i De ti bud, velvidende at det kan blive en
udfordrende opgave at omsætte buddene til billeder, men vi forestiller
os, at det kan gøres enkelt ved at bruge symbol sprog.
Vi har læst buddene i flere udgaver, lige fra fortolkningen i Børne
bibelen, til Billedbibelen af Anna Sophie Seidelin. Vi tror samtidig, at
der kan komme nogle spændende diskussioner i gang, om hvordan man
i vores tid forholder sig til De ti bud.
Vi vil lave udstillingen som en installation, så beskueren selv skal være
aktiv for at finde lyset og se billedet til hvert enkelt bud.
Vi synes, det er en spændende tanke at genbruge materialer i stedet
for at købe nyt, vi har derfor valgt at genbruge vores små træskamler fra
vores gamle gymnastiksal, som snart står til nedrivning.
I øjeblikket er skamlerne ved at blive slebet ned for derefter at blive
malet i gamle farvenuancer med en særlig maling, der er lavet af kridt
og gesso. Gesso er en grunder, der er lavet af gips og animalsk lim, der
anvendtes i middelalderen. I den lille åbning, der er i skamlen, vil der så
blive mulighed for at se et lille maleri ved hjælp fra en lygte.
Der er stor lyst til at være med i projektet, og flere end ti kan være
med, f.eks. ved at gøre træskamlerne klar.
Der er fernisering fredag den 16. januar kl. 16-17.

Giv tid
Min mormor havde altid tid. Alt, hvad hun havde gang i, kunne udsæt
tes, hvis noget bedre kom i sigte. For eksempel at fortælle historier. En gang
imellem var det nødvendigt, at vi gemte os for de andre, der ikke havde
samme opfattelse af, hvad tiden skulle bruges på.
satser på at julen skal være flere ugers gennemført,
perfekt og fejlfri juleglæde.
Angsten for ikke at være med alle steder på én
gang forhindrer os i overhovedet at være nærværende nogen steder – og vi kan ikke få tid til at
tage del i andres gode øjeblikke – at glæde os med
hinanden.

Se på Storm P´s tegning!

For et barn var det en frydefuld måde at „spilde
tiden“ på.
Tid er en af de få ting, der fordeles retfærdigt
mellem os. Hver morgen får alle mennesker samme
kvote givet som gave. Alligevel er en almindelig
sætning, vi siger i hverdagen: „Jeg har ikke tid“,
selv om det egentlig er det eneste, vi har.

Et øjeblik – en god gave

Nu, hvor julen nærmer sig, synes børnene, at tiden
går alt for langsomt – og de voksne synes, at den
går alt for hurtigt. Julen kan for os fortravlede
mennesker nemt blive noget, der skal afvikles mere
end opleves. Hvad skal man give børn, der har alt?
Man kunne give dem lidt af det, der i høj grad er
taget fra dem: Vores tid.
Tid er en stor gave at give, for det tager tid at
give den til et andet menneske. Sætte tempoet helt
ned – så man kan se, at den gode stund er lige nu.
Man kan opdage, hvordan mennesker kan glæde
hinanden ved at være nærværende og tage oprigtigt del i andres glæde. Vi ved alle, hvordan børn
kan glæde sig til at give en gave, de selv har lavet.
De har investeret tid og engagement, mens de har
tænkt på, hvor glad modtageren vil blive.
På den måde kan det lykkelige øjeblik opstå –
og måske sker det igen, når gaven gives – og det
lykkelige sekund kan deles.
Sansen for at opdage de lykkelige stunder kan
forsvinde som sand mellem fingrene, hvis man

Vagabonden, der med hatten i hånden og sammen
med sin lille hund, intenst oplever lyset fra julestjernen, som de kan se, også er for dem: Julens
budskab om, at det høje besøger det lave. Gud blev
menneske og viste sig, hvor det hele så håbløst ud.
Gud lader os ikke alene.
Der er meget, der ikke er perfekt for de to, men
stunden hvor de andægtigt suger julens lys til sig,
kan ingen tage fra dem, selv om de om lidt går
videre i en hård og kold verden.
Margit Rossmeisl

Årets høstgudstjeneste
blev fejret den 14. september. Børn bar høstens
gaver i form af æbler, blomster, brød m.m. ind i
kirken. Efter gudstjenesten blev tingene solgt på
auktion under aktionarius’ kyndige ledelse.
I alt blev der efter livlig deltagelse solgt for
3.135,00 kr. som blev sendt til Folkekirkens
Nødhjælp.
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Tak for denne gang
Det er ikke uden et stik af vemod, at jeg skriver denne
farvel-hilsen til jer, menighederne i Tårup-Kvols
og Vestervang Sogne, men først og fremmest med
en følelse af dyb taknemmelighed, for hvor har jeg
været glad for at være en del af jeres liv: i medgang og
modgang, til hverdag og fest! Tak for jeres tillid i alle
sammenhænge, for åbenhed, hjertelighed og nænsom
belæring. I har fra første færd taget imod mig som en,
der hørte til, og ikke som en, der bare skulle holde pladsen varm for jeres ’rigtige‘
præst. Samme tak skal også lyde til mine kolleger i kirkerne og medlemmerne
af menighedsrådene. Jeg kunne ikke forestille mig et bedre og mere trygt sted at
begynde min præstegerning end I jeres gode hænder. Ja, jeg fristes næsten til at
sige i moderskødet hos jer, for sjovt nok kom min ansættelse til at vare lige nøjagtigt ni måneder. Ni måneder, hvor jeg har haft de bedste betingelser for at trives
og gro, så forudsætningerne skulle være på plads for, at I d. 15. november 2014
barsler med et sundt og velskabt ’barn‘. I hvert fald sundt… , og velforberedt til
livet med mine nye sognebørn i Estvad-Rønbjerg og Egeris (ved Skive), hvor jeg
har fået ansættelse i en fast stilling og snart kan flytte ind i præstegården i Estvad
sammen med mine piger.
Vestervang og Tårup-Kvols Sogne vil altid have en særlig plads i mit hjerte, og jeg
ønsker jer alt det bedste fremover.
Kærlig hilsen og Guds fred være med jer alle!
Anita
Fra menighedsråd og medarbejdere skal der her lyde en stor tak til Anita Engberg
Lowe for 9 gode måneder. Vi har været glade for din store indsats og gode forkyndelse og ønsker alt godt fremover til dig og dine piger.
Da Anita begynder i nyt embede, før barselsvikariatet udløber, er Trine
Hostrup ansat fra 15.11.-18.12. på 25 % og Lise Uhrskov fra 1.-18.12. på 75 %
her og i Tårup-Kvols pastorat.
Midt i januar vender Maria Louise Sønderby Andersen igen tilbage fra barsel.
Michael Hansen
menighedsrådsformand
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Vestervang Kirkes
julehjælp
I december måned samles der ved
gudstjenester og andet, der foregår
i kirken, ind til sognets julehjælp,
disse midler fordeles til børnefamilier, der har det svært økonomisk
og mangler en håndsrækning for at
fejre jul.
Ansøgningsskema til julehjælp
kan hentes på kirkekontoret (åbent
9-13 og torsdag også 15-17) eller
hos sognepræst Else Kruse Schleef
(tlf. 86 62 25 36/29 33 64 12).
De tidligere år har præsterne også
fordelt julemad fra Super Best fra
Junior Champers International i
Viborgs julehjælpsprojekt. Dette
projekt fortsætter ikke i år, så vi har
desværre ikke længere den mulighed.
Ansøgere til julekurv må vi henvise til at søge andre steder, hvor
den hjælp er at finde.

Besøgstjenesten
Kirkens besøgstjeneste formidler kontakt mellem mennesker i
sognet, som ønsker besøg – og
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
Margit Rossmeisl i kirken eller
privat.
Kirken: 86 62 69 40.
Privat: 21 29 89 40.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS ÅRLIGE SOGNEINDSAMLING
Den 8. marts 2015 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 Jannie Mølgaard, tlf. 30 11 12 14,
e-mail: janniem111@gmail.com
eller til kirkekontoret,
tlf. 86 62 69 40
og gerne senest i udgangen af februar.
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De seks folkekirker i Viborg inviterer til tre folkelige forelæsninger om

Kirken og velfærdsstaten
ved professor Jørn Henrik Petersen, Syddansk Universitet
Den danske velfærdsstat er i krise, og folkekirken er
udfordret.
Er der nogen forbindelse mellem de to ting? Sagt
på en anden måde: er velfærdsstaten på vej mod selvdestruktion for at blive afløst af konkurrencestaten,
og hvordan udfordrer dét i så fald kirkens sociale
arbejde og kirkens rolle i det hele taget?
Jørn Henrik Petersen er professor i socialpolitik og
har en overlegen faglig indsigt og markante meninger
om udviklingen - om velfærd, fællesskab, ansvar, pligt
og rettigheder. Han er Danmarks førende ekspert på
den danske velfærdsstat og har i en årrække været en
markant og flittig personlighed både som samfundsdebattør og som medlem af kommissioner, udvalg
og bestyrelser, herunder velfærdskommissionen i
00’erne. Han har skrevet flere bøger om velfærdsstatens historie og værdigrundlag og er hovedredaktør af
og bidragyder til det nyligt fuldendte seksbindsværk
„Dansk Velfærdshistorie“.
Samtidigt er han levende optaget af teologi og folkekirke blandt andet som medlem af menighedsrådet
ved Odense Domkirke gennem 12 år og som prædikant.
Jørn Henrik Petersen mener, at velfærdsstaten er
i krise – og har været det i 50 år, og for ham er det
ikke finanskrisen, der truer velfærdsstaten Danmark;
velfærdsstatens krise er snarere etisk/kulturel end
økonomisk.
For at forstå udfordringerne for såvel stat som
kirke er det nyttigt også at se på den historiske udvikling. Til at give os baggrundsviden og dybere indsigt
tilbyder Viborg-kirkerne en fælles foredragsrække i
januar-februar 2015 med Odense-professoren, historisk og aktuelt. – Velkommen!
Filantropi forud for de første sociale love
Onsdag den 14. januar kl. 19.30 i Sortebrødre Hus
I slutningen af 1800-tallet opstod socialhjælpsstaten,
da Danmark fik de første sociale love om alderdomsforsørgelse og sygeforsikring. Forud lå store
samfundsomvæltninger med opløsning af lavsvæsenet
og fremvækst af arbejderklassen, hvor de dårligt stillede ved sygdom var henvist til fattigvæsenet. Det
var datidens moralske pligt, der dominerede debatten
og havde politisk vægt. Derfor lægges der i forelæsningen vægt på, hvilken betydning den kristne
velgørenhed – filantropien og de kirkelige drøftelser
af forholdet mellem kirke og stat fik for løsning af de
sociale spørgsmål.
Kirke og samfund i velfærdsstaten
Onsdag den 4. februar kl. 19.30 i Houlkær Kirke
I denne forelæsning vil Jørn Henrik Petersen præsentere de lange linjer fra fattigloven over socialhjælps-
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staten og socialsikringsstaten til etableringen af den
„klassiske“ velfærdsstat efter anden verdenskrig.
Hvad betød denne udvikling for den kirkelige/kristne
filantropis stilling i samfundet? Og hvorfor var kirkefolkets modtagelse af velfærdsstaten mildest talt
tvetydig?
Nedbrydes etikken under konkurrencestaten?
Onsdag den 25. februar kl. 19.30 i Søndermarkskirken
Kan velfærdsstaten opfattes som erstatning for næstekærligheden? Med udgangspunkt i velfærdsstatens
grundlæggende værdier vil Jørn Henrik Petersen vise,
at velfærdsstaten, som den blev udviklet i 60’erne,
allerede i det efterfølgende tiår blev genstand for en
krise. En begyndende ændring af en lang række af
velfærdsstatens grundlæggende principper betød en
bevægelse hen imod konkurrencestaten og fører os
tilbage til 1800-tallets skelnen mellem "værdigt" og
„uværdigt“ trængende. Samfundet vurderer i stigende
grad det enkelte menneske alene på dets produktive
potentiale. Herved brydes sammenhængen mellem
etik og „afhængighed“, der ellers er kernen i en kristen funderet samfundstænkning.

JULENS ARRANGEMENTER
JULEKONCERT MED
VIBORG KAMMERKOR
Søndag den 30. november kl. 16.00.
Kirken får besøg af et af Viborgs bedste amatørkor.
Koret, der er under ledelse af Maja Simonsen, vil
denne første søndag i advent indlede julemåneden
med flere af de kendte julesalmer, men også præsentere nye værker. Der bliver lejlighed til selv at
synge med.

DE NI LÆSNINGER
CHRISTMAS CAROLS AND ADVENT
SERVICE LESSONS

Onsdag den 10. 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, og teksterne bliver læst af medborgere,
der stammer fra udlandet på læserens modersmål.
Efter „de ni læsninger“ serveres gløg og æbleskiver
i kirkens lokaler.
Please join us for the Christmas Carol and Advent
Service Lesseons at Vestervang Kirke, Rughavevej
6, 8800 Viborg.
Wednesday 10th December at 7.30 pm. The reading of the lessons will be in nine different languages and Viborg Musikskoles choir are participating.
You are cordially invited to a gathering for “gløg”
and „æbleskiver“. Very welcome.
SYNG JULEN IND

Fredag den 19., søndag den 21. og tirsdag 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. Jubelkoret medvirker den 19. dec. Det
lille kor „De Himmelblå“ 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 10. dec. kl. 9.30: For dagplejemødre
med børn og for hjemmegående forældre med
børn. Tilmelding til kirkekontoret senest 22.
november.
Tirsdag den 16. dec. kl. 10.00: Engelsborg Børnehave.
Onsdag den 17. dec. kl. 10.00: Vestbyens Børnehus.
Torsdag den 18. dec. kl. 10.00: Lupinmarkens børnehave.
Torsdag den 18. dec. kl. 11.00: STU.
Mandag den 22. dec. kl. 9.45 og kl. 11.00:
Vestervang Skole.
LUCIAGUDSTJENESTE

Søndag den 14. 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

Mandag 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.

7

AKTIVITETER
NYTÅRSGUDSTJENESTE

MENIGHEDSRÅDSMØDER

På årets sidste dag tager vi afsked med året, der er
gået og hilser det nye velkommen med en gudstjeneste onsdag den 31. december kl. 15.00.
Gudstjenesten rummer eftertanke og vemod blandet med forventning og feststemning.
En enkel højtidsstund i ord og toner.
Efter gudstjenesten fejrer vi årsskiftet med champagne og kransekage i våbenhuset.

Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 17.30 i
kirkens mødelokaler:

INGEN GUDSTJENESTE NYTÅRSDAG
Da der er gudstjeneste den 31. december, er der
ingen gudstjeneste nytårsdag.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

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.

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

Lørdag den 14. februar 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
FDF VIBORG VESTERVANG
Viborg Kirkeradio sender hver søndag fra kl. 20-21
gudstjeneste eller magasinprogram på følgende
frekvens:
Vibog og omegn: 93,8 Mhz

Glædelig jul og godt
nytår

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 2015
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AKTIVITETER
MØDESTEDET
De ni læsninger
Onsdag den 10. december kl. 19.30
Julekoncert hvor julesalmer veksler med læsning af julens
tekster.
Viborg Musikskoles kor under ledelse af Ole Gad tolker
julens musik, og teksterne vil blive læst på ni forskellige
sprog.
Efterfølgende serveres gløgg og æbleskiver.
Syng Julen ind
Fredag den 19., søndag den 21. og tirsdag den 23. december
kl. 19.00
Disse tre aftner er for hele familien, hvor Vestervang Kirkes
Pigekor med organist Jørgen Ehlers synger julen ind.
Jubelkoret medvirker den 19. dec. – Det lille kor „De Himmelblå“ medvirker den 21. dec. – Den 23. dec. medvirker
„Nissebanden“ og „Jubelkoret“.
Hellig Tre Kongers Gudstjeneste
Mandag den 5. januar kl. 17.00 ved sognepræst Else Kruse
Schleef.
Julens synges ud Helligtrekongersaften, 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, mens vi ser juletræslysene brænde
ned.
En kirkedag i Vestervang
Lørdag den 31. januar
Se side 11.
Kunst og Kyndelmisse
Onsdag den 4. februar kl. 17.00
Kyndelmissegudstjenste v. sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen. Kirkens Jubelkor medvirker.
Filmcafé: En du elsker
Onsdag den 18. februar kl. 19.00
I dette års filmcafe skal vi se: „En du elsker“ af den danske
instruktør Pernille Fischer Christensen. I hovedrollerne ses
svenske Mikael Persbrandt og danske Trine Dyrholm og
ikke mindst Sofus Rønnow. Temaer i filmen er skyld, skam
og svigt, men ikke mindst et ufravigeligt krav om kærlighed.
Efter filmen drøfter vi det sete over et glas vin og et bid ost.
Pris: 45 kr.
Gospelgudstjenste v. Vestervangs konfirmander, Rune
Herholdt og Gospel Brothers.
Onsdag den 25. februar kl. 17.00
Gudstjenesten er resultatet af konfirmandernes gospelworkshop og øvrige forberedelser. En fyraftensgudstjeneste
fuld af glæde og energi.

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 11. december kl.14.30:
LUCIA ved kirkens børnekor
Adventshygge med sognemedhjælper
Margit Rossmeisl, Vestervang.
Foråret 2015
Torsdag den 8. januar kl. 14.30:
Værnepligtig i Nordatlanten
lærer Klaus Mærkedahl, Viborg.
Torsdag den 22. januar kl. 14.30:
Dansk Flygtningehjælp –
udfordringer i flygtningelejre
generalsekretær Stig Glent‑Madsen, Viborg.
Torsdag den 5. februar kl. 14.30:
Vi synger med Ernst og Jørgen
ved Ernst Poulsen og Jørgen Nielsen, Viborg.
Torsdag den 19. februar kl. 14.30:
Pilgrimsvandring i Spanien
ved Hanne og Knud Andersen, Viborg.

DEBAT-CAFÉ
Kl. 9.30 - Morgensang i kirken sammen med konfirmander.
Kl. 9.50 - Kaffe og rundstykker (pris 25 kr.)
Kl. 10.15 - ca. 11.30 Debatoplæg med efterfølgende debat
og snak ved bordene.
Torsdag den 15. januar 2015
Nytår!
Debatoplæg med afsæt i et nyt års begyndelse
v. Lone Weinreich Fisker, cand. phil. og freelanceskribent.
Torsdag den 26. februar
Hvordan skal Folkekirken bruge pengene?
Debatoplæg v. domprovst Thomas Frank.
Torsdag den 12. marts
Mad og kultur?
Debatoplæg v. medarbejder fra Niels Bugges Kro.

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 21. januar
Onsdag den 4. februar
Onsdag den 18. februar
Onsdag den 4. marts
Onsdag den 25. marts
Kl. 16.00-17.45
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Frivilligfest med højt humør!
En fredag aften på den sidste dag i oktober havde menighedsrådet
inviteret alle frivillige medarbejdere til festaften i kirkens lokaler.
Lige før start!

Formanden byder velkommen

Andre oplevelser var
en musikalsk rejse med „Trut og Lut“

Når snakken går

Styr dit kropssprog! Humoristisk og lærerigt foredrag v. artist og klovn Henrik Rasmussen
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AKTIVITETER
BABYSALMESANG
I det nye år begynder nye hold til babysalmesang.
Nærmere information om nye hold hos Susanne
Klausen skl11b@youmail.dk eller tlf. 22 88 89 13.

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.
3. december, 21. januar, 4. februar, 18. februar, 4.
marts, 18. marts.

JUBELKORET
Kirkens voksenkor øver på julens program i november og december måned.
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og vær
med!
Nærmere oplysninger om tidspunkter mv. + tilmelding:
Jørgen Ehlers (86 67 51 00) eller
Margit Rossmeisl (21 29 89 40)

KIRKEFROKOST
Der er kirkefrokost: Søndagene den 7. december,
den 11. januar og den 1. februar.
– Det koster 30 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves
ingen tilmelding.

VESTERVANG KIRKES PIGEKOR
Pigekoret, der ledes af organist Jørgen Ehlers, synger
til alle gudstjenester på søn- og helligdage.
Der er øvetid forud for hver gudstjeneste.

En Kirkedag i
Vestervang
Lørdag den 31. januar kl. 9.30-15.00
Vi begynder med kaffe og rundstykker
„Kirke i krig“
Den moderne trediveårskrig (1. og 2. verdenskrig 1914-1945) repræsenterer den største
udfordring til kristendom og kirke i nyere tid.
Mens første verdenskrig var erfaringen af
„Guds død“, er anden verdenskrig blevet kaldt
„mordet på mennesket“. Kristendom er forkyndelsen af Guds menneskelighed.
Men hvordan kan den hævdes midt i denne
lidelseshistorie og dens konsekvenser? Ja, hvad
er det kristne lys over lidelsen i det hele taget?
Én af vejviserne i dette ødeland er den tyske
præst og teolog, Dietrich Bonhoeffer.
Disse er nogle af aspekterne, som foredraget
vil inddrage.
Foredragsholder: Tidligere
rektor, nuværende ekstern universitetslektor og underviser på
folkekirkens uddannelser, Henning Thomsen.
Henning Thomsen er med
forfatter til og udgiver af sidste
års anmelderroste bog om
Bonhoeffer: „Liv og konsekvens“.
Frokost kl. 12-13
„Himmelhøjt jublende, til døden fortvivlet“
Anna Franks dagbog, J.S. Bach …Klezmer
v. Nis Bank-Mikkelsen, oplæsning, Jens Schou,
klarinet og Anders Singh Vesterdahl, harmonika.
I koncertens
udvalgte tekstafsnit,
møder vi en både
jublende og fortvivlet
Anne. Tilsvarende har
det udvalgte musikstykker – koraler af
J.S. Bach og traditionelle klezmernumre – både jubelen og fortvivlelsen i sig Otto Frank, Annes far, den eneste
overlevende, var den første der læste hendes
dagbog, tilbage i Amsterdam. Nis Bank Mikkelsen læser af dagbogen som var han den første.
Tilmelding til kirkekontoret
senest tirsdag den 27. januar tlf. 86626940.
Pris: 150 kr. for hele dagen, 80 kr. for enkelt
foredrag/koncert.
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GUDSTJENESTELISTE
Lørdag, den 29. november kl. 15.00, Juleindledning for Katrinehaven,
Trine Hostrup.
Søndag, den 30. november kl. 10.00, 1. s. i advent, Trine Hostrup.
Prædiketekst: Matt. 21, 1-9.
Onsdag, den 3. december, kl. 19.00, „Jul for Unge“, Trine Hostrup.
Søndag, den 7. december, kl. 10.00, 2. s. i advent, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk. 21, 25-36. Kirkefrokost.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Onsdag, den 10. december, kl. 9.30, Juleindledning for dagplejebørn,
Else Kruse Schleef.
Onsdag, den 10. december, kl. 19.30, De ni læsninger på ni sprog,
Else Kruse Schleef.
Søndag, den 14. december, kl. 10.00, 3.s. i advent, Lise Uhrskov.
Prædiketekst Matt. 11, 2-10.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Juleindledninger for børnehaverne
Tirsdag, den 16. december, kl. 10.00 Engelsborg børnehave.
Onsdag, den 17. december, kl. 10.00 Vestbyens Børnehus.
Torsdag, den 18. december, kl. 10.00 Lupinmarkens Børnehave.
Torsdag, den 18. december, kl. 11.00, STU, Else Kruse Schleef.
Søndag, den 21. december, kl. 10.00, 4. s. i advent, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Johs. 1, 19-28.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Gudstjenestesamtale.
Mandag, den 22. december, kl. 9.00 og kl. 10.00,
Juleindledninger for Vestervang Skole, Else Kruse Schleef.
Onsdag, den 24. december, juleaften:
Kl. 13.30, Trine Hostrup.
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.
Torsdag, den 25. december, Juledag, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk. 2, 1-14.
Fredag, den 26. december, 2. juledag, kl. 10.00, Trine Hostrup.
Prædiketekst: Matt. 23, 34-39.
Søndag, den 28. december, Julesøndag, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk. 2, 25-40.
Onsdag, den 31. december, kl. 15.00, Trine Hostrup.
Nytårsaftensgudstjeneste. Indsamling: Bibelselskabet.
Søndag, den 4. januar, kl. 10.00, Helligtrekongers søndag,
Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Matt. 2, 1-12. Indsamling: Bibelselskabet.
Mandag, den 5. januar kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Helligtrekongersaftens gudstjeneste med stjernevandring, De himmelblå medvirker.
Søndag, den 11. januar, kl. 10.00, 1. s. e. Helligtrekonger, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk. 2, 41-52, eller Mark. 10, 13-16.
Kirkefrokost. Indsamling: Bibelselskabet.
Søndag, den 18. januar, kl. 10.00, 2.s.e. Helligtrekonger, Trine Hostrup.
Prædiketekst: Johs. 2, 1-11.
Søndag, den 25. januar, kl. 10.00, 3. s. e. Helligtrekonger, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Matt. 17, 1-9. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 1. februar, kl. 10.00, Septuagesima, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Matt. 20, 1-16. Kirkefrokost.
Søndag, den 8. februar kl. 10.00, Seksagesima, Maria Louise Sønderby Andersen.
Prædiketekst: Mark. 4, 1-20.
Lørdag, den 14. februar, kl. 10.00, Børnefastelavnsgudstjeneste,
Maria Louise Sønderby Andersen
Søndag, den 15. februar, kl. 10.00, Fastelavn, Maria Louise Sønderby Andersen.
Prædiketekst: Matt. 3, 13-17. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 22. februar, kl. 10.00, 1. s. i fasten, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Matt. 4, 1-11.
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Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
Ib Jørgensen
Ida Wegge
Kasserer:
Flemming Saabye Damgaard,
Kratskoven 1, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50..
Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

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

