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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 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
Christensen.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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Nadver
Stilhed, der er livets egen
falder på os ord for ord,
når vi knæler ung og gammel med Guds søn
omkring hans bord.
Selviskhed er næsten komisk,
her hvor sidste mand er først,
og et fattigt barn, der leger for Guds ansigt,
kaldes størst.
Her har dagen evighed
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da følger vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra
vor skabers egen mund.
Lars Busk Sørensen, dds. nr. 331 v. 4.

Ordet nadver betyder egentlig aftensmad. Det nye Testamente fortæller,
at Jesus spiste sammen med sine disciple den sidste aften, før han blev
taget til fange og korsfæstet. Under måltidet sagde han til dem, at når han
var gået bort, skulle de mødes og spise sammen på samme måde, og han
ville så selv være til stede hos dem gennem brødet og vinen.
Siden de første kristne begyndte at holde gudstjeneste sammen, har
man delt brødet og vinen; og nadveren er fortsat led i folkekirkens
gudstjeneste med budskabet om, at den opstandne Kristus er til stede
med syndernes forladelse.
www.folkekirken.dk

Nadver og druesaft
Menighedsrådet har besluttet at der i Vestervang Kirke ved den
sidste gudstjeneste hver måned serveres druesaft til nadveren. Det
giver en afveksling fra altervinen, der indeholder alkohol. Ved
familiegudstjenester vil der fortsat være saft til nadveren.

Åndehuller
af Maria Louise Sønderby Andersen
I foråret var jeg på tur til Hirtshals og Skagen. Her
lagde vi vejen forbi Nordsøen Oceanarium, hvor
vi bl.a. så deres mange sæler. Sælerne svømmede
rundt for at finde føde i vandet. De dykkede ned
i vandet og pludselig efter et stykke tid kom den
lille, runde snude op til overfladen igen for at få luft.
Næseboerne spiledes ud, og luften blev trukket ind.
Sælerne har brug for åndehuller, for de kan ikke blive
i dybet og blive ved med at arbejde for føden. De skal
op til overfladen.

Åndehuller må der til.
Det samme gælder også for os
Om kort tid bevæger vi os ind i et af de helt store
åndehuller for mange familier, nemlig sommerferien.
Den er en tiltrængt pause fra hverdagens stress og jag.
Her er der tid til at trække vejret dybt ind. Tid til at
lægge travlheden på hylden og tage imod.
Tid til at høre humlebien brumme, tid til at se
sommerfuglen svæve, og tid til at høre lærken synge
højt på himlen. Det er sommer, og solen varmer
vores krop og sind og spreder smil og latter. Børnene
leger, bygger hule, spiller bold, plukker mælkebøtter
og pjasker i vand. Der er tid til at spise jordbær og
softice. Aftenerne er lange og fulde af tid; grillen
tændes, og mens bøffer steges, plejes venskaber. Der
holdes ferie og slappes af.

at være stille og stoppe op et øjeblik.
Kirken giver os lov til at være magtesløse og
uperfekte. Kirken giver os nemlig lov til at være
menneske – og til at lade Gud om at være Gud - og
fuldkommen. På den måde er kirken et åndehul, hvor
vi får lov til at stikke de runde snuder op og tage en
dyb indånding. Kirken er et sted, hvor vi ikke skal
fare omkring og sætte i scene, men får lov at tage
imod.
Åndehuller må der til!
Rigtig god sommer!

Hvis vi da har roen.
For måske er vi blevet mere rastløse. Vi er online,
svarer på mails og sms’er. Vi skal lige ordne 100
ting på én gang og er tit på vej et andet sted hen. Vi
oplever, at vi har meget travlt, men i virkeligheden
har vi vist aldrig haft mere fritid.
Så måske handler det ikke altid om et for stort
arbejdspres, men snarere om vores forventninger til
livet, til hinanden og ikke mindst til os selv.
En fornemmelse af, at vi ikke må fejle. At vi skal
slå til og være perfekte – helst hele vejen rundt.
Samtidig har vi fortrængt, at der jo dybest set er rigtig
mange områder, som vi faktisk slet ikke selv er herre
over.
Og netop her har kirken et livsvigtigt budskab til os:
Der er liv i at give slip. Der er liv i at give sig tiden til
Ved Vesterhavet
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„Sol, sommer, samvær“
har 10 års fødselsdag i år.

I sommeren 2005 blev der første gang holdt „Sol,
sommer, samvær“ i Vestervang Kirke.
Det var en af de ældre damer i menigheden,
der havde fået ideen. Hun vidste, at mange ældre
syntes, at sommeren kunne være lang og
ensom.
Hun sagde:
„Mange af de
aktiviteter
der er i
vinterperioden,
holder pause.
Familien er
taget på ferie.
Når der så oven
i købet er en uge,
hvor Dagcenteret
har lukket, er der slet
ingenting at se frem
til. Ved juletid er alle ved
at falde over hinanden for
at arrangere noget for os. Kunne lidt af al den
energi ikke gemmes til sommeren?“
Det var en god ide!
Hendes tanker blev ført ud i virkeligheden – og
selv om hun desværre ikke er her mere, så lever
hendes ide videre.
Når tankerne kunne blive til virkelighed,
skyldtes det stor velvilje fra mange frivillige,
som har givet deres arbejdskraft for at realisere
tankerne. De fleste af de frivillige har været med i
alle 10 år.
I år bliver det i uge 31. (fra den 27. til den 31.
juli) der er „Sol, sommer, samvær.“
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Hver dag begynder vi med morgensang inden
formiddagskaffen. Derefter er der forskellig
underholdning og fællessang. Der serveres
middagsmad med to retter. Det er dejligt, at kunne
nyde en god middag sammen med andre – især
hvis man til hverdag er vant til at spise alene.
Efter middagen rundes dagen af med en
fællessang – og man kan glæde sig til næste dag,
hvor der er ny underholdning og ny menu. Flere
har sagt, at det er en god måde at holde ferie på:
Fem dage sammen med mennesker at tale med.
Godt nok er ferierejsen ikke særlig lang – kun hen
til kirken.
Alle, der har lyst, kan være med. Man kan
melde sig til alle dagene – eller vælge en dag.
Man betaler for at
være med, så hele øko
nomien hviler i sig selv.
I maj måned træder
hele gruppen af
frivillige sammen for
at bestemme, hvordan
dagene skal forløbe.
Alle frivillige begynder
at glæde sig, så vi håber,
der igen i år vil være
mange, der benytter sig
af tilbuddet.
Flere oplysninger
og folder med til
meldingsblanket kan fås
hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl.

Viborg Menighedspleje
Menighedsplejen er traditionelt en ramme for kirkens sociale arbejde. Her i
byen har vi valgt at slå os sammen i midtbysognene (Domsognet, Sortebrødre
Sogn, Asmild Sogn, Vestervang Sogn, Søndermarks Sogn og Houlkær Sogn).
Ved at slå os sammen kan vi lettere løfte større projekter både arbejdsmæssigt
og økonomisk.
I Viborg betyder det primært:
Vi står for det, der hedder Aflastningstjenesten, som er et tilbud til mennesker,
der passer en kronisk syg og evt. døende slægtning i hjemmet.
Ordningen fungerer ved at vi sender en velkvalificeret frivillig ud i hjemmet
for at være ved den syge/døende medens den pårørende sover, går ærinder eller
bare kommer lidt ud.
På samme måde står vi bag Vågetjenesten, hvor vi sender frivillige vågekoner
m/k ud for at sidde hos døende i hjemmet eller på plejehjem.
Endelig yder Menighedsplejen økonomisk støtte til trængte familier ved juletid
og evt. også ved konfirmation.
Enkelte gange udbetaler vi også økonomisk hjælp i andre situationer efter
behandling af ansøgning og anbefaling af den lokale præst.
Viborg Menighedspleje er medlem af landsorganisationen Samvirkende
Menighedsplejer. Det giver os mulighed for at trække på hjælp og inspiration
fra kvalificerede medarbejdere der og gør, at vi kan forsikre vores frivillige i
deres arbejde for os. Medlemsskabet gør også at man kan opnå skattefradrag
ved større donationer, hvis det foregår gennem landsorganisationen.
Endelig kan de hjælpe med det juridiske, hvis nogen ønsker at tilgodese
Menighedsplejen i deres testamente.
Har du lyst til at vide mere,
er du velkommen til at
kontakte præsterne i de
tilknyttede sogne.
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AKTIVITETER
VESERVANG KLUB

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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.

Menighedsrådet holder offentligt møde kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:

Torsdag den 21. maj kl. 14.30:
Niels Lyne og I. P. Jakobsens forfatteskab
gymnasielærer Lone Weinreich Fisker, Viborg.

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.

Torsdag den 4. juni kl. 9.30:
Sommerudflugt
program følger.

SKRIFTEN PÅ VÆGEN

Tirsdag den 9. juni
Onsdag den 19. august

KIRKERADIO
Viborg Kirkeradio sender hver søndag fra kl.
20-21 gudstjeneste eller magasinprogram på
følgende frekvens: Vibog og omegn: 93,8 Mhz
YNDLINGSSANG

I november-december måned i år holder vi en
udstilling kaldet „Skriften på væggen“. Her udstiller
vi indrammede broderede skriftsteder udlånt af
menigheden. De broderede skriftsteder er almindelige
folks billeder, som hang i danske hjem i en næsten
svunden tid.
Har man et billede, man vil have med på
udstillingen, eller kender man nogen, der har et, er
man meget velkommen til at kontakte kirketjener
Jonna Christensen eller sognepræst Maria Sønderby
Andersen i kirken eller på tlf.: 24 94 13 61 senest d. 1.
oktober.

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

Har du en sang eller en salme, der betyder noget specielt
for dig? vil du gerne synge den sammen med andre?
Mødestedet har til næste sæson planer om en at invitere
til en aften, hvor vi synger sammen.
Forud for aftenen er enhver velkommen til at foreslå en
sang, som man ønsker sunget. Så vil vi fremskaffe tekst
og melodi. Der vil også blive lejlighed til at fortælle,
hvorfor man har valgt sangen. Er du interesseret så
kontakt Else Kruse Schleef 29336412, fortæl om din sang
og vær med til at give oplevelsen videre.

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. juni 2015
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SOGNEUDFLUGTEN 2015
Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år
søndag den 6. september 2015

Efter gudstjenesten i Vestervang Kirke tager vi med bussen kl. 11.15 og kører
til Lystrup Efterskole, hvor vi spiser de af udvalget smurte sandwiches.
Efter frokost går turen via Himmelbjerget gennem Ry og Laven til Sejs
kirke, hvor vi ser kirken og skovkirkegården.
Eftermiddagskaffen vil vi nyde på Svostrup Kro.
Derefter går det hjemad, og vi regner med at være i Viborg ca. kl. 18.
Der er 50 pladser, så det er efter først til mølle princippet.
Turen koster 175 kr.
Tilmelding til kirkekontoret 86 62 69 40 senest søndag den 30. august.

Husk Gøglerdagen 15. juni kl. 11.30-15.00 7

GUDSTJENESTELISTE
Søndag, den 7. juni, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1. søndag efter Trinitatis, Prædiketekst: Luk. 16, 19-31.
Søndag, den 14. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 16-24.
Søndag, den 21. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 1-10.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 28. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
4. søndag efter trinitatis. Prædiketekst: Luk. 6, 36-42.
Nadver med druesaft.
Søndag, den 5. juli, kl. 10.00, Trine Hostrup.
5. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 5, 1-11.
Indsamling: FDF’s Missionsprojekt.
Søndag, den 12. juli, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
6. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 20-26.
Søndag, den 19. juli, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
7. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 1-10.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 26. juli, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
8. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 15-21.
Nadver med druesaft.
Søndag, den 2. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
9. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 1-9.
Søndag, den 9. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
10. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 41-48.
Søndag, den 16. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
11. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 18, 9-14.
Søndag, den 23. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
12. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 7, 31-37.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 30. august, kl. 10.00, Trine Hostrup.
13. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 10, 23-37.
Nadver med druesaft.
Søndag, den 6. september kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
14. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 17, 11-19.
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.
Morgensang begynder igen den 18. august
Tirsdag og torsdag kl. 9.30-9,45
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Tak for en flot
indsamling
Søndag den 8. 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.
26.071,00,-, 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

