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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 Hostrup
Nytorv 2, 3. tv., 8800 Viborg
Tlf. 40 49 28 08.
Træffes efter aftale
thd@km.dk
(Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf. 70 22 03 03)
Præsterne og sognemedhjælperen
står til rådighed for samtaler og
husbesøg. Ring eller mail og lav
en aftale.
Menighedsrådsformand
Michael Hansen, Merianvej 7.
Tlf. 21 71 13 32.
Kordegn:
Flemming 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.
(Lørdag lukket).

Se også
Vestervang Kirkes
hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk
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FERNISERING
Fra fredag den 4. september kl. 16.00-17.00
er der fernisering på gallerigangen.
Det er Jørgen Frost, der udstiller.

Lidt om mig selv: I 1983 blev jeg sognepræst, hvilket jeg

har været rigtig glad for at være. Jeg begyndte i SjørslevAlmind sogne syd for Viborg og var der i næsten 14 år.
Dernæst var jeg i Egeris, Skive i godt 16 år. Jeg er 63 år og har
tegnet, siden jeg var barn, og malet fra jeg var helt ung – ca.
18 år. Har fulgt kurser bl.a. hos AOF, Fokus og på Århus
Kunstakademi. Jeg finder inspiration i naturen og i lysets spil.
Farver betyder meget for mig. Jeg kan lide alle palettens farver,
men har i nogle af billederne forsøgt at begrænse farverne. Når
et billede er færdigt, kan jeg ikke lade være med at kalde det
noget, men titlen skal kun opfattes som en nøgle til at gå ind i
billedet med.
Har udstillet i Nordea, Thorshammer, Egeris Kirke og
Sognehus, Sparbank Vest, Konen og Kokken, Gammelgaard,
Resen Sognehus, Bodilsen – Mors, i Bedstes Hus i Demstrup
i Sjørslev sogn, på „Bøgely“ i Hald, Provstikontoret samt
lægehuset i Roslev. Har desuden haft billeder med på Fokusudstillinger og på forårsudstillinger i Stoholm.
Jørgen Frost
Søndersøparken 19 F 1.4
8800 Viborg
Tlf. 51523683 kogjfrost@gmail.com

Når vi bærer sorgen sammen
Af Trine Hostrup
Ungdoms- og natkirkepræst Viborg Domprovsti

I august måned opstarter undertegnede sammen
med sognepræst i Søndermarkskirken Trine
Kofoed sorggrupper i Viborg.
Det gør vi, fordi vi begge i vores arbejde som
hhv. sognepræst og ungdoms- og natkirkepræst
har oplevet en stigende efterspørgsel på sjælesorgsamtaler med specifikt sorgen efter et tab til døden
som tema.
Man kan sige meget godt om vores samfund –
hver dag står mere eller mindre kendte mennesker
frem på TV eller på de sociale medier og bryder
med tabuer. En efter en falder de – tabuerne. Vores
måde at omgås døden og tabet og chokket både i
sygehusvæsnet, i plejen og omkring begravelsen er
også professionel og flot. Men sorgen, den lange,
usynlige sorg, der ikke vil gå væk, men bare bliver
ved og ved, må føre sit skjulte liv i vores samfund.
Jeg fortæller ofte de unge, der kommer til samtaler
hos mig om, hvordan man i forskellige kulturer
har forskellige udtryk for sorgen og om, hvordan
man i gamle dage kunne „bære sorg“ – man gik
i sort tøj eller bar sørgebind. Den tanke kan de
unge faktisk godt lide – det er synligt, hvilken
tilstand man er i – intet behøver at blive forklaret
eller forsvaret – man er i en tilstand, som hører
kærligheden til: Sorgen. Hvad der med rette
betragtedes som en ære – tænk, at have nogen at
sørge over og mindes.
Nu har vi frihed til at sørge som vi vil og kan –
eller har vi? For hvad man også må sige om vores
samfund er, at det er uden tålmodighed. Det higer
efter effektivitet, store smil og ja-hatte. Sorgen
har som fødslen sin tid, og sorgens tid er meget
længere, end vores kultur vil indrømme.
Som sørgende bliver man i begyndelsen mødt af
forståelse og medfølelse, men med tiden bliver man
ensom i sorgen, fordi kulturen, samfundet, vi i
vores tankeløshed eller effektivitetsoptimeringsjag
tror, at man kan komme over sorgen, at den må
kunne trænes, løbes, medicineres væk, så vi kan
komme tilbage til normalen og alle være lige glade.
Det er, som om det er en belastning for andre
mennesker, hvis man ikke er glad. Som om sorgen
nærmest er pinlig i længden og ikke hører hjemme
i et moderne, omstillingsparat samfund.
„Nu må du også til at lære at blive glad igen“ –

„i dag er lidt dum, men i morgen bliver bedre!“–
alt sammen velmenende råd og kommentarer. Men
den eneste trøst der faktisk er, er at der ingen trøst
er. Sorg er det, der ikke kan gøres noget ved.
Det er provokerende i et samfund, der gerne vil
have handlingsplaner for alting. Sorggrupperne
giver rum og tid til det, der ikke kan ændres eller
handles væk, og bliver dermed små heller i vores
samfund, små helligsteder. Og det er folkekirkens
opgave.
Sorggruppen, der starter op den 4. august kl. 13-15
i Søndermarkskirken, er for alle aldre. Dette er et
valg, vi har truffet, fordi vi mener, at der er en aflastning i sorgen – at sorgen er forskellig, og den
er ens. Der er ingen sorg, der er finere end andre –
vi er vidner i hinandens sorg – det er ikke en terapigruppe – det er en sorggruppe. Og sorg er sorg.
Sorg er sorg – og den kvinde, der har mistet sin
mand gennem 50 år vil opleve, at der er rum til, at
hun fortæller sin historie igen og igen samtidig
med, at hun kan være der for den unge kvinde,
hvis kæreste blev kørt ihjel i trafikken – det giver
en lindring, hun ikke finder i sin familie eller i omgangskredsen.
I sorggruppen møder deltagerne ligesindede, og
det er her ikke så farligt at dele sine tanker – tanker som man kan være bange for at fortælle til sine
nærmeste. Sorggruppen er en ramme, indenfor
hvilken det er gratis at dele tanker og følelser, der
synes svært omkostningsfyldte med familie og
venner. Alt sammen noget der er med til at lette
den byrde, som sorg og savn kan opleves som.
Vi mødes tirsdage kl. 13.00-15.00 i
Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg.
Datoerne for efteråret 2015 er:
4. august
25. august
15. september
6. oktober
27. oktober
17. november
8. december
Sorggruppen ledes af præsterne Trine Kofoed og
Trine Hostrup.
Ved Vesterhavet
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Aktiv dødshjælp
Døden er ikke det værste vi har.
Bysognene i Viborg inviterer til spændende foredrag i
Søndermarkskirken, Koldingvej 79, Viborg onsdag den 9. september
kl. 19.30.
Jacob Birkler, ph.d. i medicinsk etik, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Syddansk Universitet. Forfatter til en lang række bøger om
etiske problemstillinger.
Medl. af Det Etiske Råd 2010; formand for Det Etiske Råd fra 2011.
Flittig debattør i danske medier. Hyppigt anvendt foredragsholder.

Søndag den 4. oktober inviterer
menighedsrådet til sognemøde
Ved gudstjenesten medvirker Jubelkoret, og menigheden fra
Tårup og Kvols kommer på besøg.
Efter gudstjenesten er der gratis kirkefrokost, og efter frokosten
vil menighedsrådet komme med et kort oplæg om det daglige
arbejde og planer for fremtiden. Der vil være mulighed for debat,
med ris, ros og gode forslag.

Skriften på væggen
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 den 1. oktober.

Fernisering fredag den 6. november kl. 16.00-17.00.
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AKTIVITETER
BESØGSTJENESTEN

KIRKEFROKOST

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
sognemedhjælper Margit Rossmeisl
i kirken eller privat.
Kirken 86626940/ 21298940.

AFSLUTNING FOR
JUNIORKONFIRMANDER
Søndag den 22. november kl. 10.00:

Der er kirkefrokost:
Søndag den 4. oktober
Søndag den 1. november
Søndag den 6. december

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 20. september er der høstgudstjeneste.
Børn fra sognet inviteres til at bære frugt, grønt
sager og blomster ind i kirken.
Efter gudstjenesten vil alle herlighederne blive
solgt ved en auktion, og pengene går ubeskåret til
Folkekirkens Nødhjælp.
Har man lyst til at bidrage med ting til auktionen,
kan man aflevere frugt, grønt eller blomster inden
gudstjenesten.

BØRN UNGE SOGN KIRKE

Familiegudstjeneste
Efterårets juniorkonfirmander vil sætte deres
festlige præg på denne gudstjeneste, der er for hele
familien.

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, som er søndag den 4. oktober til
gudstjenesten kl. 10.00.
Øvedagene er: 1. sept., 9. sept., 16. sept., 22. sept.
og 30. sept. kl. 17.00 i kirkens lokaler.

Søndag den 25. oktober kl. 10.00 er der Familie
gudstjeneste 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.

JUNIORKLUB

Derefter aftales mødetiden.
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og
vær med!
Nærmere oplysninger og tilmelding: Jørgen Ehlers
86675100 eller
Margit Rossmeisl 21298940.

Efter sommerferien er der igen tilbud om
juniorklub 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 (uge 38) og
slutter til påske.
Flere oplysninger fås hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl 21298940

Husk sogneudflugt søndag den 6. september 5

AKTIVITETER
KOM OG SYNG MED
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 9. september.
Derefter: 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12.
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!

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: Viborg og omegn: 93,8 Mhz

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentligt møde kl. 19.00 i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 8. september.
Torsdag den 8. oktober.
Onsdag den 11. november.
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.

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.
Der øves torsdage fra 15.00-16.00. Første gang
d. 17. september.
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 (21298940)

FDF VIBORG VESTERVANG
LITERATURKREDS
Efteråret:
kl. 16.00-17.45
Onsdag den 23. september
Onsdag den 7. oktober
Onsdag den 21. oktober
Onsdag den 4. november
Onsdag den 18. november

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. oktober 2014
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Husk sogneudflugt søndag den 6. september

AKTIVITETER
Koncert med VoxBox
Søndag den 25. oktober kl. 16.00
VoxBox er Viborgs rytmiske koncertkor og det består af 30
fantastiske sangerinder, der ledes af Pavlina Salehi og Anders
Hjorth Nielsen. Der synges dels a capella i op til 6 stemmer og
dels med musikledsagelse. Sangene er lækre arrangementer af
kendte og moderne popsange – gerne med et lille twist i form af
bl.a. body percussion.

VESERVANG KLUB
Torsdag den 3. september kl. 14,30:
Sigrid Undset
fhv. domprovst Arendt Jessen Hansen, Mariager.
Torsdag den 17. september kl. 14,30:
M A F – vi flyver for livet
ved Thorkild Andersen, Egaa

Mortensaften: Fyraftensgudstjeneste for børn og voksne
Tirsdag den 10. november kl. 17.00
Efter gudstjenesten er der fællesspisning med mortensand.
40 kr. pr. voksen – børn gratis.

Torsdag den 1. oktober kl. 14,30:
Det evige liv
sognepræst Else Kruse Schleef, Vestervang.

Filmcafé: Selma
Onsdag den 18. november kl. 19.00
I denne sæson af „Mødestedet“ skal vi i filmcafeen se „Selma“ –
en film om Martin Luther Kings bevægende kamp for de sortes
politiske frihed i 60´ernes Amerika. Filmen berører temaer
som et brændende racehad, politisk kamp og ikke mindste
næstekærlighed.
Efter filmen vil der blive lejlighed til at debattere over et glas
vin og en bid ost. Film og ost 40 kr.

Torsdag den 15. oktober kl. 14,30:
Vejen til mine rødder, ‑
jeg er min mors hemmelighed
ved Lone Hansen, Viborg.
Torsdag den 29. oktober kl. 12,30:
MEDLEMSDAG
program følger. Tilmelding.

Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag den 29. november kl. 16.00
Viborg kammerkor er et kor for ambitiøse amatørsangere,
der også har arbejdet med større koncertopførelser som for
eksempel Mozarts Requiem.
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.

Torsdag den 12. november kl. 14.30:
Fra købmandssøn til Konfirmandcenter
Centerleder Finn Ansbjerg Larsen, Bjerring.
Torsdag den 26. november kl. 14,30:
Terracottasoldater – krydstogt på Yangtze
rejsefilm ved Finn Hessellund, Viborg.
Torsdag den 10. december kl. 14,30:
LUCIA ved kirkens børnekor.
Adventshygge
sognemedhj. Margit Rossmeisl, Vestervang.

De ni læsninger
Onsdag den 9. 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.

MØDEAFTNER
Aktiv dødshjælp. Døden er ikke det værste vi har
Onsdag den 9. september kl. 19.30
Bysognene i Viborg inviterer til spændende foredrag i Søn
dermarkskirken, Koldingvej 79, Viborg. v. Jacob Birkler, ph.d.
i medicinsk etik,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.
Forfatter til en lang række bøger om etiske problemstillinger.
Medl. af Det Etiske Råd 2010; formand for Det Etiske Råd
fra 2011. Flittig debattør i danske medier og hyppigt anvendt
foredragsholder.
Sangaften med yndlingssange
Onsdag den 7. oktober kl. 19.30
Sangaften med organist Jørgen Bierring Ehlers v. klaveret.
Aftenen byder på sange, som mennesker fra sognet har foreslået
og selv vil fortælle lidt om. Kontakt Else på tlf. 29336412 senest
den 23.9. hvis du har et ønske.

Syng Julen ind.
Lørdag den 19., mandag den 21. og onsdag den 23. december kl.
19.00
Disse tre aftener 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
Tirsdag den 5. januar kl. 17.00
Julen synges ud Hellig Tre Kongers aften 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.

Husk sogneudflugt søndag den 6. september 7

GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 6. september kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
14. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 17, 11-19.
Søndag den 13. september kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
15. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 6, 24-34.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag den 20. september kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
16. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 7, 11-17.
Høstgudstjeneste, se omtale side 9.
Søndag den 27. september kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
17. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 1-11.
Nadver med druesaft. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 4. oktober kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
18. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 34-46.
Kirkefrokost og sognemøde, se side 4..
Søndag den 11. oktober kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
19. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 2, 1-12.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 18. oktober kl. 10.00, Trine Sophia Hostrup.
20. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 1-14.
Søndag den 25. oktober kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
BUSK, dåbsjubilæum, nadver med druesaft, se omtale side 5.
21. søndag efter Trinitatis, Prædiketekst: Johs. 4, 46-53.
Søndag den 1. november kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Alle Helgens dag. Prædiketekst: Matt. 5, 1-12.
Kirkefrokost. Indsamling til Viborg Menighedspleje.
Søndag den 8. november kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
23. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 15-22.
Tirsdag den 10. november kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Mortensaftensgudstjeneste, se omtale side 7.
Søndag den 15. november kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
24. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 9, 18-26.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 22. november kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Juniorkonfirmandafslutning. Sidste søndag i kirkeåret.
Prædiketekst: Matt. 25, 31-46.
Søndag den 29. november kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Nadver med druesaft. 1. søndag i advent. Prædiketekst: Luk. 4, 16-30.
Søndag den 6. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Provstiband medvirker. 2. søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 25, 1-13.
Indsamling til Menighedsplejens Juleuddeling i Vestervang sogn.
Kirkefrokost.
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
Tirsdag og torsdag kl. 9.30-9.45
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DEBATCAFÉ 2015-2016
Debatcafé er et tilbud i Vestervang
Kirke til mennesker, der kan lide at
deltage i debatten om kirke- kulturog samfundsemner.
Vi ved alle, hvor berigende det kan
være at dele sine synspunkter med
andre – at høre andres mening om et
emne – og pludselig se det hele fra
en anden vinkel.
Det er den gode samtale, der er det
bærende element i debatcaféen.
I år vil vi bede deltagerne om at
komme med forslag til debatemner
ved den første debatcafé. Måske
har nogen lyst til selv at give et lille
oplæg til det valgte emne.
Den første gang vil der være oplæg
klar til dagen, og desuden vil der
være mulighed for at komme med
ønsker til de næste gange.
Torsdag den 19. november vil der
være oplæg fra en borger i Viborg,
der er vant til at deltage i debatten
hver dag:
Borgmester Torsten Nielsen
vil fortælle om, hvilke emner, der
optager ham.
Der er debatcafé på følgende
torsdage:
Efteråret: 24. sept. – 22. okt. – 19.
nov.
Foråret: 28. jan. – 25. feb. – 31.
marts.
Kl. 9.30 er der mulighed for at være
med til morgensangen.
Kl. 9.50 er der formiddagskaffe.
Kl. 10.00-11.30 er der først et kort
debatoplæg og dernæst debat i
mindre grupper.
Pris for formiddagen inkl. kaffe med
boller/rundstykker:
25 kr.

