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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.
Sognepræst Else Kruse Schleef
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36/
29 33 64 12.
Træffes efter aftale
eksc@km.dk
Sognepræst Maria Louise
Sønderby Andersen
Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28/
24 94 13 61.
Træffes 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 FORMANDEN
Så er vi igen gået ind i et nyt år
med mange spændende opgaver
foran os.
Når dette blad læses, har vi
allerede taget hul på en del af det
nye år, og jeg vil gerne benytte
lejligheden til at ønske alle et
godt og lykkebringende nytår
2015.
Jeg vil her orientere lidt
om statistikker og andet godt
omkring Vestervang Kirke.
Af kirkelige handlinger i
2014 kan jeg oplyse følgende:
84 gudstjenester med 9449
besøgende. Gennemsnit pr. gang
112. 6 bryllupper, 20 bisættelser/
begravelser, 7 dåbsgudstjenester.
68 nyfødte og 56 døbte. I
december var der i alt 4.282
besøgende i kirken.
I Vestervang Sogn er der
udmeldt 10 af Den danske
Folkekirke og genindmeldt 3.
Der har igen i 2014 været
fuldt besat med kunst på
gallerigangen af forskellige
dygtige kunstnere, og jeg kan
tilføje, at der i 2015 er nye
fine udstillinger, som alle har
mulighed for at se i kirkens
åbningstider.
Vi har i 2014 fået indstillet
vores lydforhold i kirken.
Våbenhuset har fået nyt loft,
som har givet en væsentlig bedre
akustik, der samtidig har givet
rummet et lysere udseende.
Af større ting i år har vi
planlagt at få nyt asfalt på den
store parkeringsplads, og en del
af de udvendige facadevægge
skal afrenses og males, begge
dele forventes udført i foråret.
Renovering af tårnet, som er
et af vores store ønsker, må vi
vente med til økonomien tillader
det.
Efter endnu en stor succes
med deltagelse i 24 timers løbet
har folkekirken igen tilmeldt sig
i 2015.
Man kan deltage på forskellig
vis, som f.eks. i løb eller hjælp i
teltet. Præster, ansatte,

menighedsrådsrødder og alle
andre, der har lyst, kan deltage.
Det er i weekenden den 8.-9.
august. Vi har naturligvis fra
Vestervang Kirke også tilmeldt
os på forskellig vis.
Der er rigtig mange
forskellige aktiviteter i
Vestervang Kirke, jeg vil ikke
her remse dem alle op, men som
jeg tit udtrykker det: Det skal
være en kirke for alle fra vugge
til grav.
Jeg vil anbefale, man følger
godt med i Sognenyt, som
uddeles i ca. 3000 eksemplarer 4
gange om året.
Endvidere er der også
mulighed for at gå på nettet.
Hjemmesiden er www.
vestervang-viborg.dk
Det har igen i 2014 været
et spændende år med stor
aktivitet, bl.a ordination af to
nye præster, som efter deres
hjælp i Vestervang begge er
videre i nye stillinger. Og så
har det naturligvis været rigtig
spændende at være med til
indsættelse af ny biskop med de
opgaver, der ligger i det.
Jeg vil igen benytte
lejligheden til at takke de mange
frivillige, som yder et fantastisk
stykke arbejde i Vestervang
Kirke i forbindelse med mange
forskellige arrangementer. Uden
dem ville der være mange ting,
som ikke lod sig gennemføre.
Stor tak til alle for jeres indsats.
Jeg vil ligeledes gerne takke
mine kollegaer i menighedsrådet
for et godt og konstruktivt
samarbejde.
Jeg vil slutte mit indlæg med
at takke personalet for deres
indsats og positive holdning til
arbejdet.
Alt sammen til bedste for
en aktiv og velbesøgt kirke, og
hermev vil jeg ønske alle en god
sommer.
Michael Hansen

Guds opmærksomhed
Af sognepræst Else Kruse Schleef.
Jeg skulle skrive om foråret. Om det forår vi
venter på, og som, når dette blad udkommer,
nok allerede er i fuld firspring. Men lige nu
forekommer ordet „forår“ så eksotisk, ligeså
eksotisk som „arabisk forår“, som en uvirkelig
håbstanke. Jeg skulle skrive om lyset, om håbet,
der lever bedst ved forårstid. Men inspirationen
lader vente på sig.
Ventetid
For over Vestbyen ligger der et tykt lag sne, der
faldt i nat. Solen har endnu ikke brudt det grålige morgendis. Snelandskabet lyser uvirkeligt
i stille sølvfarver, freden brydes kun af enkelte
biler og lyden af skovle, der rydder fortove og
indkørsler. Det er vinter ikke forår.
Jeg ringer til en veninde, nu foråret alligevel
lader vente på sig, måske har hun inspiration?
Hun fortæller, at hun har været med sin mand
i Paris 3 dage allerførst i det nye år. Onsdag,
mens de sidder på en café, bryder alt sammen
i byen, der er sket et attentat. Alle er rystede.
Den selvsikre by er ikke sig selv, det er svært at
komme rundt. Den galante høflighed er stivnet i
frygt. Hun beskriver det som surrealistisk, som
fuldstændigt uvirkeligt. På vej ud i gaten i lufthavnen på hjemturen hører hun nogle fortælle at
nu er gerningsmændene skudt. Hun flyver hjem
til Danmark og begynder sin hverdag. Hun
afleverer børn, henter børn, passer arbejde. „Jeg
kunne godt trænge til forår“, siger hun.
Vi hører, læser og ser nyheder. Det er på en
gang uvirkeligt og skræmmende, også når det
er Europa, der rammes. Samtidigt sker der folkedrab i Nigeria, der udkæmpes umenneskelige
kampe i brændpunkter. Daglige beretninger
om lidelse og død. Hvad er det for et år, vi er
kommet ind i?
Hvor bliver foråret af?
Nu er avisen godt nok fuld af påskesnak, men
det er fordi, nogle præster har udtalt, at de ikke
tror på opstandelse. Verbalt bryder en lokal krig
ud, med trusler og hån i en debat, der kunne
være oplysende og sætte fokus på håbet og
måske bringe foråret nærmere?
Mod til at tro
For mig vender det, da Københavns biskop
skiver de smukkeste og klogeste kronikker jeg

længe har læst, om
mod til at tro, han
taler klart og opbyggeligt og minder mig
om, at min tro er fri
til at møde enhver
tidsalder.
Hans ord beskriver
tre lamper – der ikke er afhængige af, om solen
er fremme eller ej, som kan lyse på uventede
tidspunkter og steder. De tre lamper er opstandelse, skabelse og bøn. At kristne kan tale om
frihed skyldes, at døden aldrig får det sidste ord,
hele tiden er man på vej. Der er ikke noget sidste
billede ingen konklusion. Skabelsen er ikke slut,
der er en Ånd i verden, der sender os videre.
Guds opmærksomhed har verden stadig. Det
mest forunderlige ved Jesus var, at han gav menneskeheden den største opmærksomhed, den
nogensinde har fået. Han elskede menneskene
og hengav sig. Og bønnen lader os hvile i den
opmærksomhed, så modet kan lades op. Så vi
kan blive opmærksomme på hinanden.
Højtid og mærkedage
Derfor fejrer vi påske. Højtiden kommer uanset
naturens og samfundets klima. Opstandelsesråbet påskemorgen er grænsesprængende og
uafhængig af menneskers moral og naturvidenskabelig forskning.
I sin flotte artikel om nytår og håb skriver
Lone Weinreich Fisker i dette blad, at håb for
hende også kan være mærkedage forude, altså
noget som man går og glæder sig til.
Sådan nogle mærkedage er konfirmationerne
først i maj.
Konkrete forårsfester som 68 unge mennesker, deres familie, venner, naboer og præster
glæder sig til. Konfirmanderne glæder sig til at
blive fejret, de glæder sig til at komme i kirke
og blive skænket Guds og menneskers fulde
opmærksomhed. Sådan som det også skete ved
dåben, men nu i en alder, hvor man selv kan
huske og forholde sig til glæden.
Tanken om at det ikke kan vare længe inden
det er påske og konfirmation får mig næsten i
forårsstemning og får mig til at glæde mig til
fremtiden.
Tak for opmærksomheden.
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Tanker i forbindelse med
et nyt års komme
Skrevet af: Cand.mag. i dansk og psykologi, Lone Weinreich Fisker
(loneweinreich@gmail.com)
I skrivende stund er det et par uger siden, vi
trådte ind i 2015, og mon ikke de fleste mennesker hvert år fejrer nytåret med både glæde,
forventning og håb? Måske er der også iblandet
nogle følelser af usikkerhed og bekymring for
det uvisse, der utvivlsomt vil ske i løbet af et år;
både i forhold til det helt nære og i forhold til
det mere fjerne: alt det, der sker ude i verden.
Man sidder med mange spørgsmål vedr. det nye
år, og enhver avis giver på en af årets sidste dage
næsten hvert år dens læsere en „tipskupon“ med
spørgsmål til det nye år, som man kan gætte
med på. „Abdicerer Dronning Margrethe i det
kommende år?“, „Bliver der folketingsvalg?“,
„Kommer Danmark med til VM?“ er bare nogle
af de spørgsmål, man kan gætte med på næsten
hvert år, og selv om man måske tænker, at man
véd, hvad det er, der kommer til at ske, så viser
det sig alligevel næsten altid, at man tog fejl.
Igen. At ingenting sjældent bliver, som man
havde troet, håbet eller frygtet.
Når man sidder der i begyndelsen af januar
med en helt ny ubrugt kalender med mere eller
mindre blanke sider, virker det næsten altid som
om, der er uendelig lang tid til sommerferien
med sol og høj himmel eller nogle andre begivenheder langt senere på året, som man ser frem
til. Sådan har jeg det i hvert fald selv næsten
hvert år i de første dage af januar, men når så
året er gået, har jeg alligevel svært ved at forstå,
hvor tiden blev af – og hvorfor et år igen gik
med så hurtig en fart.
Når man har mindre børn, får man tit spørgsmålene: „Hvor lang tid er der NU til min fødselsdag?“, „Hvornår er vi der?“, „Hvor mange
dage er der til juleaften?“, etc., og spørgsmålene
vidner jo om alle de glade forventninger, børn
har til det, der er i vente: en fødselsdag, en fest,
en ferie, indkøb af et nyt kæledyr eller udsigten
til bare at blive et år ældre og dermed at få lov
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til noget mere. For
børn kan det som
regel kun gå for
langsomt med at
blive et år ældre,
mens det at få et
år mere på bagen
næsten altid for
voksne er ensbetydende med et forbavset: „Wow! Er
jeg nu SÅ gammel?
Jeg synes da ellers lige, jeg er blevet student!“
På min og min families store fælles kalender i
køkkenet er der for januar trykt ordene: „Et nyt
år med nye muligheder“, og disse ord har jeg
tænkt meget over, siden den forfærdelige tragedie i Paris fornylig. De første dage var for mig
hårde at komme igennem, men hvad gør man
så? Hvordan genfinder man noget mod og noget
optimisme, en tro på det gode og en glæde ved
det liv, der trods alt er her for øjnene af os – lige
her og nu? Hvordan kommer man videre?
For mit vedkommende er en del af svaret at
fokusere på alt det, man har at være taknemmelig for i dagligdagen; de helt små glæder som et
spontant knus fra et barn, et smil mellem fremmede på gaden, solskin på en januar-dag og en
invitation til en festlig begivenhed senere på året.
I virkeligheden er der for de fleste mennesker i
Danmark meget at glæde sig til og at være taknemmelig over. Det handler bare om at få øjnene
op og helt bevidst at gå ind i det nye år med håb
– for håbet må man simpelthen aldrig miste.
Rigtig godt nytår!

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Fredag den 13. marts kl. 16.00-17.00 er der fernisering på gallerigangen.
Det er maleren, keramikeren og papirkunstneren Gurli Maagaard, der udstiller.
Gurli Maagaard er uddannet lærer, massageterapeut og kunstterapeut. Desuden har
hun uddannelse fra Århus Kunstakademi i billedvævning og bladform. Hun har været
på flere studierejser i udlandet.
Gurli Maagaard har gennem årene arbejdet med forskellige kreative udtryk, blandt
andet vævning, maleri, keramik og raku.
Siden 1996 har hun arbejdet meget med spændende hjemmegjorte papirer.

Om Gurli Maagaard
Gurli Maagaard er papirkunstner og keramiker.
Inspiration = in spirit er:
At være i ånden
og at skabe derfra.
At læse et kapitel i Johannes Evangeliet –
at finde form og farve
og male en Mandala og skrive en ny tekst.
Mandala betyder cirkel og centrum,
og som på de smukke
cirkelrunde glasmosaikker
i de store kirker
symboliserer centrum livets kerne
(mødet med Gud)
og cirklen er:
At leve det ud i verden
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Kristi Himmelfartsgudstjeneste
Kom til Kristi Himmelfartsgudtjeneste torsdag d. 14. maj i telt i præstegårdshaven
hos sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen.
Der går en bus fra Vestervang Kirke kl. 10.00. Gudstjenesten starter kl. 10.30, og
man må gerne medbringe hynder eller tæpper.
Efter gudstjenesten nyder vi medbragte madpakker og nyder udsigten over
Hjarbæk fjord. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og kage dertil.
Kl. 12.30 går bussen tilbage til Vestervang.
Vi glæder os til at se jer!

KUNSTUDFLUGT
Søndag d. 12. april kører vi til Jorn Museet i Silkeborg for at se deres omfattende Per Kirkebyudstilling.
Per Kirkeby (født 1938) er en af de mest betydningsfulde danske samtidskunstnere. Hans œuvre
omfatter en rig produktion af malerier, skulpturer, film, grafiske og litterære værker. Denne udstilling forkuserer på Kirkebys grafik. Der vises ikke mindre end 1.200 raderinger, og samlingen, som
er den største i verden af sin slags, er aldrig før blevet præsenteret i sin helhed.
Tematisk baserer Kirkebys raderinger sig ofte på kunstnerens egne observationer af naturen og
dens forandringer. Og det er især raderingen, som giver indblik i Per Kirkebys intense beskæftigelse med emnerne: erindring, stoflighed og proces.
Har man lyst, kan man deltage i gudstjenesten kl. 10.00 i Vestervang Kirke. Herefter har man
mulighed for at spise medbragte madpakker i våbenhuset, før vi drager af sted.
Kl. 11.45 kører bussen mod Silkeborg. Her får vi en times rundvisning samt tid til at se den imponerende udstilling på egen hånd. Derefter er der kaffe og kage, inden vi kører mod Viborg igen.
Deltagerbetaling er 100 kr., og man kan tilmelde sig ved kordegnen på tlf.: 86 62 69 40 senest 31.
marts.
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Gøgler- og markedsdag
Søndag den 31. maj fra kl. 11.30-15.00

På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag.
Kl. 12.00 underholder multikunstneren Steve Hart med tryllekunster og musik.
Steve Hart er kendt som meget alsidig musiker, der kan spille mange
instrumenter på én gang. Efter forestillingen vil han blive på pladsen,
så man kan se mere på, hvad han har af tryllefiduser.
På pladsen er der mange forskellige ting, man kan prøve og boder
med lidt til at styrke sig på.
Der er alle muligheder for at få en dejlig dag med mange oplevelser.
Det er en dag, hvor hele familien kan være med!
FDF, KFUM & K og kirkens frivillige grupper arrangerer
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FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 22. marts kl. 10.00 er der familiegudstjeneste.
Denne dag er der afslutning for forårets juniorkonfirmander.
Juniorkonfirmanderne vil sætte deres særlige præg på
søndagens gudstjeneste.

PÅSKEGUDSTJENESTE
FOR BØRNEHAVERNE
Onsdag den 25. marts kl. 10.00
er der påskegudstjeneste for børn i Vestervang Sogn
Børnehaverne, dagplejere og hjemmegående forældre med børn er meget velkomne.
Vi hører påskens historie, hører smuk musik og synger sammen.
Gudstjenesten tager ca. en halv time.
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AKTIVITETER
MØDESTEDET
Koncert med Alberte Vinding
Onsdag den 4. marts kl. 19.30
Alberte Vinding er kendt i hele
Danmark af både store og små.
Flere generationer af danskere
har stiftet bekendtskab med hende
som Luna i Bamses Billedbog og
Bamses Julerejse. Hun har udgivet
en række plader og også sangbøger
med børnemusik og er kendt fra
mange af Åh Abe koncerterne.
I de senere år har Alberte Vinding arbejdet sammen med
saxofonist og komponist Benjamin Koppel.
Entré: 150 kr.
Billetsalg fra tirsdag den 3. februar, kirkekontoret tlf.
86626940
Mod til at tro! Ved Anna Marie Aagaard
Onsdag den 18. marts kl. 19.00
Aftenens foredrag beskæftiger sig med kristen
tro på Helligånd og dåb og de „burrebånd“ (de
gøremål), der skal til for at vænne sig til Gud
og holde Guds-vanen vedlige i et vestligt, sekulariseret overflodssamfund, hvor religiøst tilhørsforhold beror på individuelle valg, der ofte
ender op i: Jeg vælger det, der virker.
A.M. Aagaard, født 1935, gift 1954 med Johannes Aagaard
(1928-2007).
Cand. teol. Aarhus Universitet 1961: Ansat Teologiske
Fakultet, Aarhus Universitet 1961-2000. Har arbejdet med
teologi i Afrika og Latinamerika.
1991-2011 medlem af bestyrelsen for Det økumeniske
Forskningscenter Tantur, Jerusalem. 1991-1998 præsident i
Kirkernes Verdensråd. Seneste bøger: Mod til at Tro, 2013;
Ånd har krop 2005.
Koncert med Viborg Concert Band
under ledelse af John Leth
Onsdag den 22. april kl. 19.30
Viborg Concert Band er et harmoniorkester: Det betyder, at
der er både træblæsere, messingblæsere og slagtøj. Det er et
amatørorkester med et højt musikalsk niveau.
Deres repertoire spænder over mange forskellige genrer
som f.eks. marcher, musicals, klassisk, kirkemusik, rock,
jazz og beat.

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 5. marts kl. 14.30:
VAKASA – når kvinder hjælper kvinder
ved Lotte Broder Jørgensen, Brunshåb.
Torsdag den 19. marts kl. 14.30:
Moderne dansk kirkekunst
sognepræst Maria Sønderby Andersen,
Vestervang.
Torsdag den 9. april kl. 14.30:
Reformationen den gang og nu
tidl. biskop Niels Henrik Arendt, Stadil.
Torsdag den 23. april kl. 14.30:
Mit liv – også som borgmester
tidl. borgmester Johannes Stensgaard, Viborg.
Torsdag den 7. maj kl. 14.30:
Generalforsamling.
At se det store i det små –
om Piet Heins gruk og tegninger
sognepræst Anita Engberg Lowe, Estvad.
Torsdag den 21. maj kl. 14.30:
Niels Lyne og I. P. Jakobsens forfatteskab
gymnasielærer Lone Weinreich Fisker, Viborg.

DEBAT-CAFÉ
Kl. 9.30 - Morgensang i kirken.
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 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 4. marts
Onsdag den 25. marts
Kl. 16.00-17.45

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. april 2015
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Sogneindsamling d. 8. marts 2015
Søndag d. 8. marts har Vestervang Sogn og Folkekirkens Nødhjælp
brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult.
D. 8. marts 2015 vil Vestervang Sogn og
Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles
indsats i kampen mod sult og sende
indsamlere ud for at ringe på så mange
døre i sognet som muligt.
„Vi er med i Sogneindsamlingen igen,
fordi det giver rigtig god mening. Dels
vil vi gerne være med til at bekæmpe
sulten i verden – og dels bliver kirken
synlig på en helt særlig måde, når ind
samlerne kommer rundt i hele sognet,“
siger indsamlingsudvalget.

Derfor: Meld dig allerede nu som ind
samler d. 8. marts hos indsamlingsleder
Jannie Mølgaard,
telefon 30 11 12 14,
e-mail: janniem111@gmail.com.dk
eller til kirkekontoret,
telefon 86 62 69 40,
mail fsd@km.dk.

Vi starter kl. 11.30 fra kirkens mødelokaler
og skal være hjemme senest kl. 15.00.
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AKTIVITETER
BABYSALMESANG
Nærmere information om nye hold hos Susanne
Klausen skl11b@youmail.dk eller tlf. 22 88 89 13.

KIRKERADIO
Viborg Kirkeradio sender hver søndag fra kl. 20-21
gudstjeneste eller magasinprogram på følgende
frekvens:

KOM OG SYNG MED

Vibog og omegn: 93,8 Mhz

Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre,
forældre på orlov, bedsteforældre med børnebørnene
og alle andre interesserede. Endnu to gange tilbage:
4. og 18. marts. Kl. 9,30 til ca. 10.15.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

JUBELKORET
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)

Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 19.00
i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 24. marts
Torsdag den 23. april
Onsdag den 20. maj
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.

KIRKEFROKOST
VIBORG NATKIRKE

Der er kirkefrokost: Søndagene den 1. marts, og den
29. marts.
– Det koster 30 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves
ingen tilmelding.

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

VESTERVANG KIRKES PIGEKOR

FDF VIBORG VESTERVANG

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

Se kirkens hjemmesider.
UNGDOMSGUDSTJENESTE
Onsdag d. 15.4. kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste v.
Trine Hostrup, musik v. Gustav Munk.
Bagefter piza og hygge!
Vi slutter kl. ca 21
Tilmelding på 40492808

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.

11

GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 1. marts kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
2.s.i fasten. Prædiketekst: Matt. 15, 21-28. Kirkefrokost.
Søndag den 8. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. s. i fasten. Prædiketekst: Luk. 11, 14-28. Indsamling: Folkekirkens
Nødhjælp.
Søndag den 15. marts kl. 10.00, Trine Hostrup og Else Kruse Schleef,
dialogprædiken.
Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 1-15. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 22. marts kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Mariæ Bebudelses dag. Juniorkonfirmand afslutning, saftevand.
Prædiketekst: Luk. 1, 26-38. Indsamling: Samvirkende menighedsplejer.
Søndag den 29. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Palmesøndag. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9. Kirkefrokost.

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

Torsdag den 2. april kl. 19.00, Else Kruse Schleef.
Skærtorsdag. Jubelkoret medvirker. Prædiketekst: Matt. 26, 17-30.
Fredag den 3. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Langfredag. Prædiketekst: Matt, 27, 31-56 (alt.: Mark. 15, 20-39)
Søndag den 5. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Påskedag. Prædiketekst: Mark. 16, 1-8. Indsamling: KFUM og KFUK i
Danmark.
Mandag, den 6. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. påskedag. Prædiketekst: Luk. 24, 13-35. Indsamling: KFUM og KFUK i
Danmark.

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.

Søndag den 12. april kl. 10.00, Trine Hostrup.
1.s.e. påske. Prædiketekst: Johs. 20, 19-31.

Hørehæmmede: Der er i kirken
og mødelokaler installeret teleslynge.

Onsdag d. 15.4. kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste v. Trine Hostrup.
Musik v. Gustav Munk.

Svagtseende: Salmebøger m. stor
tekst står på salmebogsreolen.

Søndag den 19. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
2.s.e.påske. Prædiketekst: Johs. 10, 11-16. Gudstjenestesamtale.

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).

Søndag den 26. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3.s.e.påske. Prædiketekst: Johs. 16, 16-22.
Fredag den 1. maj, Stor Bededag, konfirmation.
Kl. 09.00 7. x, Else Kruse Schleef,
Kl. 10.30 7. y, Else Kruse Schleef,
Kl. 12.00 7. z, Maria Louise Sønderby Andersen.
Søndag den 3. maj kl. 10.00, konfirmation, Else Kruse Schleef.
4.s.e.påske.
Søndag den 10. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5.s.e.påske. Prædiketekst: Johs. 16, 23b – 28. Gudstjenestesamtale.
Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor.
Torsdag den 14. maj kl. 10.30, i Knudby Præstegård, Maria Louise
Sønderby Andersen.
Kristi Himmelfartsdag. Fælles gudstjeneste med Taarup-Kvols.
Afgang med bus fra Vestervang Kirke kl. 10.00. Se omtale.
Søndag den 17. maj kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
6.s.e.påske. Prædiketekst: Johs. 15, 26-16,4.
Søndag den 24. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14, 22-31.
Mandag den 25. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. pinsedag. Prædiketekst: Johs. 3, 16-21.
Søndag den 31. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 3, 1-15.
Søndag den 7. juni kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1.s.e. trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 19-31.
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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

