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Træffes efter aftale
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(Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf. 70 22 03 03)
Præsterne og sognemedhjælperen
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en aftale.
Menighedsrådsformand
Michael Hansen, Merianvej 7.
Tlf. 21 71 13 32.
Kordegn:
Flemming Damgaard.
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fsd@km.dk
Organist Jørgen Bierring Ehlers.
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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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NYT FRA KUNSTUDVALGET

Fire nye malerier til mødesalene
Vestervang Kirke har fået fire nye malerier til de to mødesale. Billederne er malet af billedkunstner og keramiker Bruno Nielsen, der
tidligere har udstillet i Vestervang Kirke. Bruno Nielsen beskæftiger sig især med naturen, og hans malerier rummer hver især en
fortælling om den: „Det er naturen som inspirerer mig – farverne,
landskabet, lyset, havet .... det enkle – det små i det store.“ Bruno
Nielsen er født i 1928, og driver galleriet Niclau i et gammelt fisker/
bondehus tæt ved fiskeri og lystbådehavnen i Udbyhøj N.
Gå gerne forbi mødesalene og kig på de nye malerier!

Glæde er nærværende tid
Af sognepræst Else Kruse Schleef
Hvor tidligt kan man begynde at glæde sig til jul?
Sidste år begyndte det for mig allerede i september.
Her mødte jeg en ung mand i toget, han var i farvestrålende t-shirt og havde en sjov hat på. Helt tilfældigt faldt vi i snak og da han hørte hvad jeg lavede, så
fortalte han, at han glædede sig helt vildt til jul.
Det kom bag på mig, at vi pludselig sad der og
snakkede om jul i september. Han kunne heller ikke
sige, hvorfor han sådan glædede sig helt vildt. Det var
mest bare ordet, sagde han, der var så fyldt af noget
varmt, noget godt.
Hvor er det fint, kan jeg huske, at jeg tænkte.
Og jeg har tænkt på ham flere gange siden, for jeg
genkendte hans glæde i øjnene hos mange, man som
præst møder i løbet af december. For den unge mand
er ikke alene om at glæde sig – det er der bare mange
der gør, små som store.

Hvorfor glæder vi os?

Jeg tror, at glæden skyldes, at nogle mennesker gen
nem årene har fyldt jul op med glæde, med mad og
gaver, og kærlighed, og familiebesøg, og ferier og alt
andet dejligt.
Ordet jul er fyldt med noget dejligt og godt. Fordi
mange ved juletid har oplevet nogen stå på den anden
ende for at gøre det godt for os, for at vi skulle være
sammen.
Bag alt det dejlige ligger to små ord: Et barn og et ja.

Et barn

Et lille barn. Ham alt julepostyret skyldes, Guds søn.
Profeterne havde i årtusinder spået skulle komme og
redde det hele. Til julens gudstjenester lyder forudsigelsernes flotte beskrivelser: Fredsfyrste, underfuld
rådgiver, evigheds fader.
Ingen havde set det komme, at han skulle fødes i
en stald i en fjern flække midt i noget magtpolitisk
roderi, af fattige forældre.
Og slet ingen havde troet, at det var hyrder, der
skulle høre om det først. Hyrder var ikke sådan
nogen mennesker, man regnede med, de måtte f.eks.
ikke vidne i retssager.
Det kunne intet menneske have fundet på, det var
Guds idé!
Underet er barnet, der lægges i verdens krybbe.
Ham fejrer vi, fordi vi med ham fik en ny tro, en
overgivende og overvældende kærlighed, som bevæger os. Et lille barn – ingen havde set det komme.

Et ja

Barnet er Guds ja til verden. Han er Gud. Nu kan vi

se, at Gud elsker os. Medfølelsen er født. Barnet giver
medfølelsen både sprog og tanker. Han tænder lys og
håb, med sit liv, sin død og sin opstandelse. Nu kan
ondskaben godt pakke sammen, lyset har vundet.
Der skal så mange ja’er til for at gode ting sker!
Forelskede mennesker skal sige ja til hinanden, for
at komme videre, alle aftaler kræver et ja, for at blive
til noget!
Den alt for unge Marias ja til at føde barnet. Josefs
ja til at lade sig indskrive og lytte til englene i drømmen, der fortalte ham, at barnet var et under. Hyrdernes ja til englens glædelige nyhed, ja til at forlade
fårene og løbe ind for at se barnet.
Og igen Marias „ja“, da hun lod hyrderne tale –
hvor tvivlsomme de end var – troede på det, de sagde,
og gemte ordene i sit hjerte.
Det er Guds ja, der ligger bag julen. Guds ja til os.
Et barn og et ja, vævet sammen, et nærvær af en
anden verden. Julefred er noget vi får givet, om vi så
har fortjent det eller ej.

Bekymring og julesorg

„Måske når vi ikke det hele“, kan man godt tænke,
når nogen siger, de glæder sig.
Som voksen kan man være bange for ikke at leve
op til de tidligere generationers evne til at få børn
til at glæde sig og gøre det hele så godt, at man aner
underet bag.
Eller man savner måske et menneske, der altid har
tændt julelys for én og nu ikke er her mere. Det kan
være svært at glæde sig.
Det bliver jul alligevel, glæden forkyndes for hele
folket og ikke kun for dem, der er glade i forvejen.

Vi får et barn og et ja.

Hvis vi i julen fik besøg af mennesker fra en anden
kultur, som aldrig havde hørt om jul før, så ville de
måske spørge: „Hvad har I gang i? Hvad ligger bag al
den godhed og kærlighed?“
Så kan man svare: „Vi gør det mest for at være
sammen og gøre hinanden glade og tænke på andre.
Meget af det vi gør, har andre lært os og noget finder
vi selv på. Men bag det ligger to ord: Et barn og et ja.“
For Gud vil os så meget, at han selv kom som et
lille barn. Hans ja tilgiver os hver gang vi svigter og
er konstant inspiration til at bære medfølelsen videre,
så vi håber, at det hele kan blive bedre her og i hele
verden.
Et barn fortalte mig, at engle ikke sådan går rundt
og siger tillykke eller hurra – de synger „halleluja“. Så
er det ikke for tidligt at glæde sig.
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Våbenhuset
Af sognepræst Else Kruse Schleef
Hvorfor hedder det våbenhuset – det ligner mere en café?
Sådan lød spørgsmålet, da årets konfirmander fra Vestervang skoles A-klasser var på rundtur i kirken.
Vi var nået ind i det første rum, man kommer ind i, når man kommer ind ad den store kirkedør til Vestervang Kirke. „Her har vi så våbenhuset“ siger jeg, og konfirmanderne ryster
på hovedet. Hvorfor det?
Jeg fortæller, at sådan har kirker i Danmark været bygget lige fra begyndelsen, da danskerne blev kristne og havde brug for kirker. Dengang var det ikke ualmindeligt, at mændene bar våben. Og da kirken er et fredens hus, så var det vigtigt at alle fik lagt våbnene på
hylden, inden de gik ind i Guds hus.

Nutidens våben

Vi taler lidt om, hvilke våben man bærer i dag. Heldigvis er det forbudt at have rigtige våben med
sig, men der er andre ting, man kan lægge på hylden for fredens skyld. Hurtig falder snakken på
mobiltelefoner. Ingen af os er vilde med at lægge telefonen på hylden, inden vi går ind i kirken.
Så vi bliver enige om, at våbenhuset må være stedet, hvor man sætter sin telefon på lydløs eller
helt slukket, inden man går uforstyrret ind i kirkerummet.

Dengang og nu

Konfirmanderne er stadig fascinerede af, at man i gamle dage
lagde rigtige våben på hylderne, og en af dem foreslår, at han næste
torsdag vil tage sit hard-ball våben med og lægge det på hylden. Det
synes vi alle er en god idé, så kan vi kan tage et par billeder, der kan
illustrere denne lille artikel, og vi kan minde alle læsere af kirkebladet om, at vi skal lægge „våbnene“, inden vi går i kirke.
I våbenhuset måtte man før i tiden lægge sine våben fra sig.
Overfor Gud måtte alle stå våbenløse. Sådan er det stadigvæk.
I dag bærer vi sjældent våben, men i våbenhuset kan vi lægge
vores indre våben og skjolde fra os, før vi går ind i kirkerummet. I
kirken har vi lov at være os selv. Når vi går ind i kirkerummet gør vi
os parate til at være opmærksomme og koncentrere os om Guds ord.

Årets høstgudstjeneste
blev fejret den 20. 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 4.275,00 kr. som blev sendt til
Folkekirkens Nødhjælp.
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Årets juniorkonfirmander på besøg i Domkirken

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS ÅRLIGE SOGNEINDSAMLING
Den 13. marts 2016 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 5 foredrag om den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Det er teologisk undervisning. Formen er den levende fortælling.
Der behøves altså ingen andre forudsætninger for at være med end lysten til at lytte.
De 4 første forelæsninger holdes af
Viborg Stifts teologiske medarbejder
Henning Thomsen,
under overskriften:
„Bonhoeffer? Teologen – for Helvede“
Henning Thomsen
skriver: „I overskriften er det vigtigt,
at trykket lægges
rigtigt. Akkurat som
det er tilfældet i hele den tyske teolog Dietrich
Bonhoeffers liv og tænkning. Han valgte konstant
at gå, hvor gærdet var højst. Og han udtrykte sig,
så man lytter og følger med. Ja, „Efterfølgelse“ er
ligefrem titlen på hans mest udbredte bog.
Efter den tidlige berømmelse på universitetet i
tredivernes Berlin, fulgte da også helt andre dage:
Med fængsling, forhør og henrettelse. Alligevel ser
Bonhoeffer selv en tydelig rød tråd i sit korte, men
fyldte liv. Én, der har med Gud at gøre. Som håbet
for menneskets menneskelighed. Det er denne røde
tråd, de 4 første foredrag vil forsøge at gengive.
1. „Den direkte vej til målet – Ringkjøbing
Landbobank“
Onsdag den 13. januar kl. 19.30 i Sognegården ved
Viborg Domkirke.
Hvad er det, teologi kan, når den får os til at lytte?
Jo, den beskriver det gammelkendte på ny. Kaster
et nyt lys over vores virkelighed, så den pludselig
bliver ny og anderledes. Den gør med andre ord en
verden til forskel. – Sådan omtrent begyndte Bonhoeffer sin undervisning. Vi fortsætter.
2. „Gud findes ikke !! .... Han finder os“
Onsdag den 27. januar kl. 19.30 i Sct. Margrethes
Gård, Asmild sogn.
Omdrejningspunktet i alt hos Bonhoeffer er tanken
om, hvem Gud er. Og hèr er han både overraskende og provokerende. Gud finder os et eneste
sted, siger han. I vores liv med hinanden. Fordi han
selv vælger at blive menneske.
3. „Personlig kristen er det sidste, man bliver
alene“
Torsdag den 11. februar kl. 19.30 i Houlkær Kirke
Hvad er vi altså som mennesker? Hvor får vi vores
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identitet fra? Os selv eller de andre? Nogle vil sige
”fra Gud” – men hvor er han, når verden så åbenlyst mener, udmærket at kunne klare sig selv? Skal
han så blot bringes i spil for at lukke de få huller i
vores tilværelse, vi endnu ikke har styr på? Eller er
han virkelig „midt i det hele“?
4. „Kom som du er – og bliv som os?“
Torsdag den 25. februar kl. 19.30 i Sortebrødre
Hus, Søndre sogn.
Er løsningen så „kirken“ – måske „menigheden“
– som den mindre, udvalgte skare? Eller bliver det
ikke også for selvtilstrækkeligt. Men hvis det gør,
hvad er der så tilbage? Ja – det er det spændende!
5. Afsluttende foredrag ved skuespiller Caspar
Koch: Tro, kamp og kærlighed
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i Vestervang Kirkes
mødesal.
Skuespiller Caspar Koch er kendt for sine dramatiske fortolkninger af f.eks. Markusevangeliet,
disciplen Peter og Kaj Munk. Han har også levet
sig ind i Dietrich Bonhoeffers liv og teologi og
skrevet et stykke drama herom, hvori han bl.a.
lader Bonhoeffer og Kaj Munk møde hinanden.
Dette stykke drama får vi ikke, men derimod
Caspar Kochs foredrag på baggrund af stykket om
Bonhoeffers liv, tro, kamp og kærlighed.

Alle aftner begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.30,
iberegnet en beskeden forfriskning til kr. 25.
Gratis adgang - og tilmelding er ikke nødvendig.
Foredragsrækken arrangeres i et samarbejde
mellem menighedsrådene ved de seks folkekirker i
Viborg by.

Bemærk: Der koordineres samkørsel fra
Vestervang. Hvis du kører og har pladser i bilen eller gerne vil afsted og mangler kørelejlighed, så henvend dig til kirkekontoret tlf. 86626940 i åbningstiden
senest to dage før foredraget.

JULENS ARRANGEMENTER
JULEKONCERT MED
VIBORG KAMMERKOR
Søndag den 29. 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 9. 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 Lessons at Vestervang Kirke, Rughavevej 6,
8800 Viborg.
Wednesday 9th 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
Lørdag den 19., mandag den 21. og onsdag 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.
Tirsdag den 8. dec. kl. 10.00: Lupinmarkens Børnehave.
Onsdag den 9. dec. kl. 10.00: Engelsborg Børnehave.
Torsdag den 10. dec. kl. 10.00: Børnehuset Vester
vangen.
Onsdag den 16. dec. kl. 9.30: For dagplejemødre
med børn og for hjemmegående forældre med
børn. Tilmelding til kirkekontoret senest 22.
november.
Torsdag den 17. dec. kl. 9.30: STU.
Fredag den 18. dec. kl. 9.00 og kl. 10.00: Vestervang
Skole.

LUCIAGUDSTJENESTE
Søndag den 13. 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
Tirsdag den 5. januar kl. 17.00.
Helligtrekongers 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.
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AKTIVITETER
NYTÅRSGUDSTJENESTE

MENIGHEDSRÅDSMØDER

På årets sidste dag tager vi afsked med året, der er
gået og hilser det nye velkommen med en gudstjeneste torsdag 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. 19.00
i kirkens mødelokaler:
Se datoer på 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.

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

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

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Lørdag den 6. 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
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

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 5. januar 2016
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AKTIVITETER
MØDESTEDET

Skæld ud på Gud
Onsdag den 10. februar kl. 19.30
v. Preben Kok, forfatter, foredragsholder, tidligere sogne- og
sygehuspræst.
„Alting kan blive bedre“, siger
man med største selvfølgelighed.
Men det er ikke rigtigt. Meget kan blive bedre –
men det er ikke alting, der kan blive bedre. Når
sætningen så ikke blot afvises, er det fordi den indeholder en tankegang, som er blevet moderne. Vi vil
gerne lade som om, vi har magten over tingene og
kan kontrollere dem.
Preben Kok vil imidlertid pege på, at når vi fastholder, at vi er Guds børn, der har barneret i forhold
til vores far i himlen, så sættes den naturlige grænse
for, hvor meget, der kan forlanges af os. I gamle
dage blev denne grænse f. eks. tydeliggjort med
ordene: „Og når min sjæl blev af sin grublen træt,
den hviled’ sig ved Fader vor at bede“.
Når vi kan lægge det i Guds hånd. som vi ikke selv
kan magte, har vi den bedste medicin mod stress og
udbrændthed.

Folkekirkens
Udfordringer
Onsdag den 2. marts
kl. 19.30
Oplæg ved biskop
Henrik Stubkjær.

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 10. december kl. 14,30:
LUCIA ved kirkens børnekor.
Adventshygge
sognemedhj. Margit Rossmeisl, Vestervang.
Foråret 2016:
Torsdag den 7. januar kl. 14,30:
GODT NYTÅR!
domprovst Thomas Frank, Viborg.
Torsdag den 21. januar kl. 14,30:
Mit livs sange – fra barn til seniortid
pastor Leif Bak, Viborg.
Torsdag den 4. februar kl. 14,30:
Åbne Døre. – Kristenforfølgelse i Verden
informationssekretær Golriz Ghozati, Holstebro.
Torsdag den 18. februar kl. 14,30:
Sankt Kjeld af Viborg –
og andre helgenlegender
forfatter Erling Agergaard, Malling.

DEBAT-CAFÉ
Debatcafé er et tilbud i Vestervang Kirke til mennesker,
der kan lide at deltage i debatten om kirke- kultur- og 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.
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.

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 20. januar
Onsdag den 3. februar
Onsdag den 17. februar
Onsdag den 2. marts
Onsdag den 23. marts
Kl. 16.00-17.45
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Udstilling på Gallerigangen
Udstilling på Gallerigangen

Fra 15. januar til først i marts udstiller maleren Rud Kaas Nielsen
Fra 15. jan. udstiller maleren
Rud Kaas
sine fra
billeder
i perioden fra 1951 til 2015
sine billeder
maletNielsen
i perioden
1951malet
til 2015
Han fortæller
om om
sig sig
selvselv
som
maler:
Han fortæller
som
maler:

Jeg er autodidakt, og da min far var skiltemaler af profession og selv malede malerier, var der ikke

Jeg erlangt
autodidakt,
og da til
min
far vari stuen.
skiltemaler
af professionhang
og selv
malede
malerier,
var der ikke
fra malerkassen
staffeliet
I mit barndomshjem
der en
del malerier,
der var
langt lavet
fra malerkassen
til staffeliet
i stuen.
I mit
hang
der en
delframalerier,
af min far, ligesom
der i mit hjem
hænger
flerebarndomshjem
billeder lavet af mig.
Enkelte
gener
min far der var
er
måske
havnet
i
mit
lod.
Ud
over
alm.
skoleundervisning
i
tegning
og
et
kort
kursus
for
lavet af min far, ligesom der i mit hjem hænger flere billeder lavet af mig. Enkeltemange
gener fra min
år siden i Croquis tegning hos kunstneren Birte Mølgaard, Viborg har jeg på grund af mit arbejde
far erikke
måske
i mit lod.
Udarbejde
over alm.
tegning
ogtilbage.
et kortDa
kursus
haft havnet
tid og lejlighed
til at
med skoleundervisning
billeder. Først i 2014 ikom
gnisten
jeg forfor mange
år siden
Croquis
tegning
kunstneren
Birtesamt
Mølgaard,
Viborgvoksede
har jeginteressen
på grund
af Ud
mit arbejde
alvori fik
kendskab
til denhos
moderne
malerteknik
nye materialer,
igen.
over
brug
af
pensler
har
jeg
dog
tegnet
flere
diplomer
og
bl.a.
tegnet
Viborg
Borger
og
Håndværikke haft tid og lejlighed til at arbejde med billeder. Først i 2014 kom gnisten tilbage. Da jeg for
ker Sangforenings Uniforms Logo samt Viborg Korfestival stafetten.
alvor fik kendskab til den moderne malerteknik samt nye materialer, voksede interessen igen. Ud
over brug af penslerDer
harerjeg
dog tegnet
flere 2016
diplomer
og bl.a. tegnet Viborg Borger og
fernisering
15. januar
kl. 16.00-1700
Håndværker Sangforenings Uniforms Logo samt Viborg Korfestival stafetten.
Udstillingen kan ses i Vestervangs Kirkens Gallerigang.

Der er fernisering 15. jan. 2016 kl. 16.00 ‐ 1700
Udstillingen kan ses i Vestervangs Kirkens Gallerigang.
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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.
2. december, 13. januar, 27. januar, 3. februar, 17.
februar, 2. marts.

JUBELKORET
Kirkens voksenkor øver på julens program i november og december måned.
Første gang: Tirsdag den 17. november kl. 16,30.
Der kræves ikke særlige forudsætninger.
Jørgen Ehlers (86 67 51 00) eller
Margit Rossmeisl (21 29 89 40)

KIRKEFROKOST

En Kirkedag i
Vestervang
Lørdag den 30. januar kl. 9.30-15.00
Vi begynder med kaffe og rundstykker
Håb og tillid
Håb og tillid er to helt centrale
begreber i vores liv og i kristendommen. Begge begreber afspejler
det samfund, vi lever i, og vi kan
spørge os selv, hvor vi ville være
uden håb og tillid?
Håbet er en drivkraft for os, og det
vokser frem i alle forskellige sammenhænge. Derfor skal vi ikke blot kalde håbet
for lysegrønt, men lige-frem for
spraglet og kulørt.
Tilliden er væsensforskellig fra
håbet ved at kunne måles og
gradueres. Faktisk er Danmark
et af de lande, hvor tilliden er
allerstørst. Men hvordan kan
det være, at vi er så tillidsfulde i
Danmark?
Håbshistoriker Bertel Nygaard og tillidsekspert
Gert Tinggaard Svendsen fra Aarhus Universitet
vil opklare begreberne for os, og forhåbentlig går
vi derfra med styrket håb og tillid!
Frokost kl. 12-13
Livet, følelser og kærlighed
Jes Holtsø giver sammen med pianist/kapelmester
Morten Wittrock en musikalsk rapport fra livets
blindgyder, om afmagt og uforløste følelser, men
også om at kærligheden findes et sted derude.
Jes Holtsø har selv været hele turen igennem fra
at være barnestjerne i Olsen Banden-filmene til at
blive stofmisbruger og komme ud af det igen. Jes
Holtsø udgav i 2011 bogen „Verden Venter“, en
hudløs, ærlig fortælling om livet som barnestjerne,
misbruger og søgende menneske. Med troen på
livet, kærligheden og en plads i verden fandt Jes
Holtsø med den dygtige pianist og kapelmester
Morten Wittrock sit rette element, nemlig musikken.

Der er kirkefrokost: Søndagene den 6. december,
den 10. januar og den 7. februar.
– Det koster 40 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves
ingen tilmelding.

DR KIRKEN
DR Kirken sender gudstjenester fra Vestervang
Kirke den 24. og 31. januar kl. 14,00 på DRK.
Har du lyst til at være med ved optagelserne?
Den 6. januar kl. 16,30 og 18,30.
Tilmelding til Kirkekontoret. Alle er velkomne.

Tilmelding til kirkekontoret senest
tirsdag den 6. januar tlf. 86626940.
Pris: 150 kr. for hele dagen,
80 kr. for enkelt foredrag.
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag, den 6. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndagª i advent. Prædiketekst: Matt. 25, 1-13. Provstiband medvirker.
Kirkefrokost. Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Søndag, den 6. december kl. 19.30, Trine Sofia Hostrup og Aarhus Efterskole.
Ungdomsgudstjeneste med 9 læsninger.
Tirsdag den 8. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Børnehaven Lupinmarken.
Onsdag den 9. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Børnehaven Engelsborg.
Onsdag den 9. december kl. 19.30, De ni læsninger på ni sprog.
Vimuko og Else Kruse Schleef, se omtale side 7.
Torsdag den 10. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juleindledning for Vestervang Børnehus.

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
Ib Jørgensen
Ida Wegge
Kasserer:
Flemming Damgaard,
Kratskoven 1, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50..
Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Søndag, den 13. december, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
3. søndag i advent, Prædiketekst: Luk. 1, 67-80. Familiegudstjeneste med
Luciaoptog. Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Juleindledninger for børn og unge
Onsdag, den 16. december kl. 9.30, for dagplejemødre med børn.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Torsdag, den 17. december kl. 9.30, STU. Else Kruse Schleef.
Fredag, den 18. december, kl. 10.00, juleindledning for skoler.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Søndag, den 20. december kl. 10.00, Trine Sofia Hostrup.
4. søndag i advent, prædiketekst: Johs. 3, 25-36. Gudstjenestesamtale.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang sogn.
Torsdag, den 24. december, juleaften:
kl. 13.00: Maria Louise Sønderby Andersen.
Kl. 14.15: Else Kruse Schleef.
Kl. 15.30: Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk. 2, 1-14.
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.
Fredag, den 25. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juledag. Prædiketekst: Johs. 1, 1-14.
Lørdag, den 26. december, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
2. juledag. Prædiketekst: Matt. 10, 32-42.
Søndag, den 27. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Julesøndag. Prædiketekst: Matt. 2, 13-23. Nadver med druesaft.
Torsdag, den 31. december kl. 15.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Nytårsaftensgudstjeneste. Se omtale side 8.
Søndag, den 3. januar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Helligtrekongers søndag. Prædiketekst: Matt 2, 1-12 (alt.: Johs. 8, 12-20).
Tirsdag d. 5. januar, kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Helligtrekongers gudstjeneste med stjernevandring. Se omtale side 7.
Søndag, den 10. januar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1. søndag efter Helligtrekonger. Prædiketekst: Mark 10, 13-16. Kirkefrokost.
Søndag, den 17. januar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Sidste søndag efter Helligtrekonger, Prædiketekst: Johs. 12, 23-33.
Søndag, den 24. januar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Septuagesima, Prædiketekst: Matt. 25, 14-30. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 31. januar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Seksagesima, Prædiketekst: Mark. 4, 26-32. Nadver med druesaft.
Lørdag den 6. februar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Fastelavnsgudstjeneste for børn. Se omtale side 8.
Søndag den 7. februar, kl. 10.00, Trine Sofia Hostrup.
Fastelavn. Prædiketekst: Luk. 18, 31-43. Kirkefrokost.
Søndag den 14. februar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1.søndag i fasten. Prædiketekst: Luk. 22, 24-32.
Søndag den 21. februar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
2. søndag i fasten. Prædiketekst Mark. 9, 14-29. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 28. februar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i fasten, Prædiketekst: Johs. 8, 42-51. Nadver med druesaft.

Kirkebil: Alle ældre eller
gangbesværede kan gratis
befordres til gudstjenester og
andre arrangementer. Ring i
forvejen til kirkekontoret 86
62 69 40, og aftal nærmere,
eller direkte til Taxa.
Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret teleslynge.
Svagtseende: Salmebøger m.
stor tekst står på salmebogsreolen.
Til børnene: Ved indgangen til
kirken står en vogn med billedbøger, som må lånes. –
Der er de fleste søn- og helligdage „Kirke for dig“ (børnepasning under prædikenen).
Indsamlinger: Kirken har 3
faste indsamlingsbøsser til:
Ydre Mission – Folkekirkens
Nødhjælp og Menigheds
plejen. 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

12 DR Kirken sender gudstjenester fra Vestervang Kirke den 24. og 31. januar kl. 14.00 på DRK.

