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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 alle
rede taget hul på en del af året.
Men jeg vil gerne benytte lejlig
heden til at ønske alle et godt og
lykkebringende nytår 2016.
Der har igen i 2015 været stor
aktivitet i Vestervang Kirke. Jeg
vil henvise til vores hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk, her
kan man læse antallet af gudstjene
stedeltagere, bryllupper, bisæt
telser/begravelser, dåbsgudstjenester, nyfødte, døbte med videre.
Kunstudvalget har igen formået
at få gode udstillinger på galleri
gangen, og det fortsætter i 2016
med gode og dygtige kunstnere.
Man kan som sædvanlig se udstil
lingerne i kirkens åbningstider.
Af større ting er det i 2015 lyk
kedes at få vores parkeringsplads
belagt med ny asfalt, og som et
ekstra tiltag er der nu lavet striber
for parkeringsbåse. En stor del
af de udvendige facader er blevet
afrenset og malet.
Varmeanlægget er blevet reno
veret og monteret med ny elektronik, som over tid skulle med
virke til besparelser på forbruget.
Et af vores store ønsker er stadigvæk at få renoveret vores kirke
tårn, men det må vente, til økono
mien er tilstede.
Folkekirken vil igen i 2016
deltage i 24 timers løbet, som
efterhånden er ved at være en
stor tradition i Viborg.Vi vil fra
Vestervang Kirke atter deltage i
forskellige aktiviteter: Løb, be
manding i teltet med videre, og
alle er velkomne til at aflægge
teltet et besøg.
Der var som sædvanlig mange
aktiviteter af forskellig art i Vestervang Kirke. Stor julekoncert med

Caroline Hendersen med 500 gæ
ster. Vi vil prøve, om det kan lyk
kes med gode koncerter igen i
2016.
Vi prøver at forny os, hvor det
kan være relevant, måske bl.a.
et nyt tiltag i forbindelse med
gøglerdagen på græsplænen.
Der kan også blive tale om
andre ting, men følg godt med i
vores Sognenyt, der bliver trykt i
3000 eksemplarer og uddelt. Vi har
også en forventning om at komme
på Facebook i løbet af året.
Og så er det jo også i år, der
sidst på året skal være menigheds
rådsvalg, men mere om det ved en
senere lejlighed.
Jeg vil igen benytte lejligheden
til at takke de mange frivillige,
som yder et fantastisk stykke arbejde i Vestervang Kirke i forbin
delse med de mange aktiviteter,
der foregår. Som jeg før har ud
trykt det, uden dem var der
mange ting, der ikke ville kunne
gennemføres. Stor tak til jer alle.
Jeg fornemmer, de hygger sig med
det, og jeg kan kun anbefale andre,
der måske kunne tænke sig at
hjælpe lidt til på et eller andet plan
at kontakte kirkekontoret. Jeg vil
også gerne benytte lejligheden til
at takke mine kolleger i menighedsrådet for et godt og kon
struktivt samarbejde om opgaver,
der skal løses.
Jeg vil slutte mit indlæg med at
takke personalet for deres indsats
i kirken, en indsat som gør, at vi
kan være stolte af det fremmøde,
der er til Vestervang Kirkes arran
gementer af forskellig art.
Men igen: Følg med i Sognenyt
og hjemmesiden www.vestervangviborg.dk så vil I være opdateret.
Med disse ord vil jeg gerne øn
ske jer alle en rigtig god sommer.
Michael Hansen

Spændende arbejde tilbydes!
Vil du have mulighed for at bruge alle dine gode evner på et godt
og meningsfyldt frivilligt arbejde? Der er nu mulighed for at
melde sig ind i det gode arbejdsfællesskab, der styrer kirkens jule
marked. Julemarkedet afholdes hvert andet år:
Næste gang nov. 2016.
Overskuddet fordeles efter ansøgning til forskellige aktiviteter i
kirken, som ikke kan rummes i kirkens eget driftsbudget.
Man kan selv bestemme sin arbejdstid og sine arbejdsområder.
Meld dig med det samme til sognemedhjælper Margit Rossmeisl
(21 29 89 40)

Det vokser jo medens vi sover
Af sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen

Sådan lyder ordene i K. L. Aastrups salme „Du
gav mig, o Herre, en lod af din jord“. Det bliver vi
i høj grad mindet om i foråret; at planterne vokser
og spirer helt uden vores indblanding.
Hvert år planter jeg stedmoderblomster i potter,
for jeg synes, det er sådan en fin blomst. For et par
år siden fik jeg også den glædelige overraskelse, at
der er begyndt at vokse stedmoderblomster frem
gennem fliserne. De kom helt af sig selv uden min
indblanding.
Ser vi os rundt omkring i naturen, så bliver vi
hele tiden konfronteret med, at der sker mange
ting helt uden vores medvirken.
I Markusevangeliet kapitel 4 vers 26-30 fortæller
Jesus i to små lignelser, at Gudsriget på forun
derligste vis vokser ligesom naturen. Han sam
menligner dels Gudsriget med en mand, der sår
korn, som bare spirer og vokser, uden at han ved
hvordan. Og dels sammenlignes Gudsriget med
et sennepsfrø, der er et lillebitte frø, der kommer
i jorden, og så vokser det helt af sig selv til en stor
plante.
Men med sine to små lignelser minder Jesus os
om, at livet i sig har en utæmmelig kraft og styrke,
som får det til at gro frem de særeste steder: Sted
moderblomster mellem fliser, lysegrønne blade på
træer og buske, små grønne blomsterspirer pibler
op af jorden – det er som et håb, der spirer frem,
hvor alt synes håbløst.

Det største her i tilværelsen, siger Jesus, det
kommer til os. Sådan er det også med Guds rige.
Akkurat ligesom bonden ikke kan få kornet til at
gro hurtigere ved at gå ud at hive i stråene, sådan
kan vi heller ikke fremprovokere Guds rige. Det er
Gud alene, der giver væksten. Det må vi stole på.
Gud lader kærlighed og liv spire frem på de
utroligste steder. Og over alt, hvor kærlighed, til
givelse og liv spirer frem, dér er Gud med i det. Da
er Guds rige på færde. Det er midt iblandt os. Der,
hvor vi arbejder med på hinandens glæde. Det lille
frø, Gud såede på jorden for 2000 år siden, som
siden gennem hans søn har bredt sig til det smuk
keste træ af håb, man kan tænke sig. Det er et træ,
hvor vi må hvile os under dets store grene og hente
mod og nyt håb og glæde i livet med hinanden.

Hermed ønskes
alle et godt forår!
Maria Louise
Sønderby Andersen
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Læs for livet
Skrevet af: Cand.mag. i dansk og psykologi Lone Weinreich Fisker
Næstefter mine børns tegninger og breve og næst
efter mine fotoalbummer med både gamle og nyere
billeder så er det rigtig nok mine bøger, jeg nødigst
ville undvære af fysiske ejendele i mit hjem. Jeg har
elsket især skønlitterære bøger faktisk lige siden,
jeg lærte at læse, og enhver, der elsker at lade sig
fange ind i et spændende univers, som en rigtig
god bog kan være, ved, hvordan det føles, når man
bare vil have mere og mere af f.eks. en yndlings
forfatter. Finder man sammen i læsegrupper, er
det bare endnu bedre, for har man nogen at dele
sin interesse – og en bog – med, så bliver glæden
og oplevelsen ved bogen simpelthen bare større.
Måske kan det virke gammeldags og „nørdet" i en
tid, hvor alting går så stærkt, og hvor den fysiske
bog i mange hjem er kasseret til fordel for den
såkaldte e-bog, som man kan læse på en computer.
Personligt har jeg aldrig læst en såkaldt e-bog. Jeg
vil til hver en tid foretrække den fysiske bog, som
man kan have mellem hænderne, og som dufter af
– ja, en bog.
Er man svagtseende, eller kører man dagligt mange
kilometer fra ét sted til et andet, er lydbogen jo en
fantastisk opfindelse, som man måske skulle unde
sig selv engang imellem. F.eks. er alle H.C. Ander
sens eventyr indtalt af gamle og for længst afdøde
skuespillere som virkelig kunne læse op med indle
velse og begejstring, og et af de store, gamle værker
som „Løgneren“ af Martin A. Hansen blev faktisk
i sin tid skrevet mhp. netop oplæsning i radioen.
Det var dengang, hvor der ikke var noget, der hed
farvefjernsyn, computer eller facebook, og hvor
man i de små hjem rundt omkring i landet sam
ledes om f.eks. en radio-oplæsning af en roman.
Jeg er for ung til at kunne huske tiderne med
radio-oplæsning af romaner, men jeg kan sagtens
forestille mig det gode og hyggelige samvær, der
må have været ude hos lytterne, når man sad der i
hver sin stol og bare lyttede. Folk, der virkelig kan
læse op, folk, der kan noget med deres stemme,
kan jo virkelig tryllebinde et helt publikum af store
og små. Tænk bare på Thomas Vinding, som i min
barndom var det helt store hit, når der skulle for
tælles historier på tv. Hans karakteristiske, rolige
og bløde stemme var fantastisk og huskes givetvis
af den generation, der voksede op i de brune og
orange 70’ere.
Jeg har mange yndlingsforfattere. De er alle
sammen danske, hvilket nok især hænger sammen
med min uddannelse, og én af dem, jeg kan læse
igen og igen, er J.P. Jacobsen, som var født i Thi
sted og dermed voksede op knap halvanden times
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bilkørsel fra vores
sogn i Vestervang.
J.P. Jacobsen blev
født for næsten 170
år siden (1847) og
døde af tuberkulose
bare 37 år gammel,
og selv om han ikke
blev så gammel, er
han alligevel en af
de største i dansk
litteratur – og altså
også hos mig. Én af
J.P. Jacobens største
værker – han skrev i øvrigt kun to romaner, flere
digte og et antal noveller, inden han bukkede under
for tuberkulose – er „Niels Lyhne“, som handler
om den vestjyske Niels, som man følger fra vugge
til grav, og som heller ikke blev ældre end forfat
teren selv – 37 år. Niels Lyhne lykkes aldrig rigtig
med noget som helst. Alting går ligesom i vasken
for ham, så romanen er alt andet end opmuntrende
og positiv, men når jeg alligevel aldrig kan blive
træt af at læse den, så er det nok især fordi, sproget
i romanen er så flot, og fordi man – eller jeg – ikke
kan andet end føle sympati med den vestjyske
Niels Lyhne, som mister alt og alle omkring sig,
og som til sidst vælger at melde sig som frivillig til
krigen, hvilket han – selvfølgelig – dør af; ensom
og forladt.
J.P. Jacobsen var kendt for at skrive om og skrive
om i én uendelighed. Han var voldsomt selvkritisk,
når han skrev, men det nyder man jo så som læser
godt af, i og med at intet ord er tilfældigt eller
overflødigt i en novelle, en roman eller et digt fra
den berømte Thisted-borgers hånd.
Så ja, jeg vil gerne slå et slag for det at læse gode
bøger. Man får ikke bare en dejlig, indre oplevelse,
når man – i modsætning til når man ser en film
– selv skal danne sig sine billeder inde i hovedet.
Man får også en masse ord ind på den indre „hard
disk“ og genopdager måske nogle ord og vendin
ger, man havde glemt, ligesom man kan lære nye
ord og udtryk ved at læse. Alt sammen noget der
er med til at gøre læseoplevelsen og ens ordforråd
endnu større.
Derfor: De er altså derude, alle de dejlige bøger –
også dem af J.P. Jacobsen – og de er skrevet for at
blive læst eller lyttet til.
God fornøjelse!

Konfirmationen: En bekræftelse
af vores værd som mennesker
Konfirmation finder sted inden for en række
kristne kirker, herunder den evangelisk lutherske
og den katolske. I Danmark blev konfirmation
indført ved lov og altså gjort obligatorisk for alle
i 1736 under kong Christian VI. Egentlig var der
tale om genindførelse af en tidligere skik og cere
moni, nemlig firmelsen, som fandtes i den katolske
tid frem til Reformationen i 1536.

NYT FRA
KUNSTUDVALGET

Under Reformationen gjorde Martin Luther op
med tanken om, at dåben skulle suppleres med
en konfirmation. Han mente, at dåben var nok i
sig selv, og at konfirmationen kun skulle være en
bekræftelse. Luther afviste dog ikke konfirmatio
nen, blot at det var en hellig handling.
I dag er det en frivillig sag, om man vil konfir
meres.
For at blive konfirmeret, er det nødvendigt at gå til
konfirmationsforberedelse. Forberedelsen omfat
ter mindst 48 timer fordelt i skoletiden og starter
efteråret før, man skal konfirmeres.
Ifølge Kirkeministeriet er formålet med forbe
redelsen at få styrket dit kendskab til det kristne
trosgrundlag. Det gøres gennem samtaler og
diskussioner med præsten og de andre, som skal
konfirmeres.
Når man går til konfirmationsforberedelse, skal
man også deltage i gudstjenester, og man lærer
folkekirkens bibelske tekster, salmer og ritualer at
kende.
Jesus konfirmerer ikke nogen i Bibelen, og derfor
er konfirmationen ikke en hellig handling eller et
sakramente i den lutherske kirke. Den er derimod
en bekræftelse på det hellige sakramente, dåben er.
Konfirmation betyder nemlig „bekræftelse“.
Det, der bekræftes, er dåben. Derfor hører kon
firmation hjemme i kristne kirker, hvor man har
barnedåb. Mange forstår konfirmationen sådan, at
barnet nu ved overgangen til ungdom og voksen
tid selv skal sige „ja“ til, at det tror på Gud. Heri
ligger også en bekræftelse af, at barnet vil blive ved
med at høre til hos Gud.
Men det er snarere omvendt: Gud bekræfter over
for den unge og „på vej til voksen“, at Gud gerne
fortsat vil være med den unge. Sådan som Gud i
sin tid lovede det, da vedkommende blev døbt.
Sådan en bekræftelse kan det være godt at have
med sig ud i den store og vide verden, når man står
på tærsklen fra barn til at blive ung og voksen.
Maria Louise Sønderby Andersen

John Engelbrecht

Multikunstneren John Engelbrecht udstiller
i Vestervang Kirke i marts til maj måned.
Engelbrecht laver det, han selv kalder
„Drivtømmerkunst“, hvor han skriver
forundrings-ord på drivtømmer og
skibstømmer.
„Det skal være sjovt og seriøst på samme tid,
og så skal der være noget at le ad og noget at
tænke over. Når det både er sjovt og seriøst,
så bliver det også sundt.
Jeg brænder for det elegante-, pikante-,
brilliante- og diamant-lignende
i den gode pointe og det dybe og
eftertænksomme med poesien som
sjælens drømmerude,“ siger John Engelbrecht.
Engelbrecht leger med ordsprog og gør dem
moderne, på den måde kan man sige, at udstil
lingen er et moderne side- eller modstykke til
udstillingen „Skriften på væggen“ med gamle
bibelcitater, som blev vist i efteråret 2015.
Der er fernisering fredag den 11. marts
kl. 16.00 i Vestervang Kirke.
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Kristi Himmelfartsgudstjeneste
Vanen tro holder Vestervang og Tårup-Kvols en fælles
Kristi Himmelfartsgudstjeneste på præstegårdsjorden hos sognepræst Maria Louise
Sønderby Andersen med udsigt over fjorden.
Gudstjenesten foregår udendørs, og der vil blive opstillet bænke, så medbring gerne
selv hynder, puder og tæpper for at gøre det mere komfortabelt.
Efter gudstjenesten kan man spise medbragt mad, og menighedsrådet
giver en kop kaffe.
Der afgår bus fra Vestervang Kirke kl. 10.00, og den kører fra præstegården
kl. 12.00 tilbage til Vestervang Kirke.
Hvis man hellere selv vil køre, er der mulighed for at parkere ved præstegården.
Gudstjenesten er Kristi Himmelfartsdag,
torsdag den 5. maj kl. 10.30 ved Knudby Præstegård, Virksundvej 90.
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Gøgler- og markedsdag
Søndag den 29. maj fra kl. 11.00-15.00

På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag.
Kl. 11.00 er der gudstjeneste i det fri som indledning til gøglerdagen.
Efter gudstjenesten (ca. 11.30) åbner boderne.
Kl. 12.00 er der gøgleroptræden:
Klovnen Tapé – artist, musikant, mimer, slangemenneske og klovn underholder kl. 12.00.
Klovnen Tapé – der hedder Henrik Rasmussen – har før underholdt til gøglerdagen,
og vi ved, han kan begejstre både store og små.
På pladsen er der mange forskellige ting, man kan prøve og boder med lidt til at styrke sig på.
Alt til meget rimelige priser.
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 20. marts kl. 10.00 er der familiegudstjeneste.
Denne dag er der afslutning for forårets juniorkonfirmander.
Juniorkonfirmanderne vil sætte deres særlige præg på søndagens gudstjeneste.
Børnekoret medvirker

Tværkulturel aften
Hvad er det?
Det er: Fællesskab på tværs af kultur, religion, nationalitet og alder,
hvor vi spiser, synger, leger og hygger os.
Vi mødes følgende fredage: Den 11. marts og den 15. april
kl. 17.30-19.30 i Vestervang Kirkes lokaler, Rughavevej 6.
Medbring en ret til et ta’-selv-bord. Sodavand kan købes.
Bag dette initiativ står folk fra:
Dansk Flygtningehjælp, Boligselskabernes Fællessekretariat,
KFUM og KFUK og Vestervang Kirke.
Kontaktpersoner: Else Kruse Schleef, tlf. 86 62 25 36 og Karen Stubkjær, tlf. 21 30 38 40.

PÅSKEGUDSTJENESTE
FOR BØRNEHAVERNE
Onsdag den 16. 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
Folkekirkens Udfordringer
Onsdag den 2. marts kl. 19.30
Oplæg ved Biskop Henrik Stubkjær.

Tro, kamp og kærlighed
Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Foredrag v. skuespiller Caspar Koch. Fælles møde
række om Bonhoeffer – slutter med denne aften i
Vestervang Kirkes mødesal. Se særskilt program med
alle aftener.

Skærtorsdagsaften. Gudstjeneste med jubelkor.
Torsdag den 24. marts kl. 17.00.
Musikgudstjeneste hvor „Jubelkoret“ medvirker.
Koncert med Sinne Eeg og Århus jazzorkester.
Fredag den 8. april kl. 19.30
Hun har det hele: Udseende, spændvidde og kontrol!
Sangerinden Sinne Eeg har gennem de seneste år markeret
sig som en af de betydeligste jazzsangerinder i Europa med
en rytmisk sikkerhed, en sikker harmonisk sans og en char
merende sceneoptræden.
Hendes stil er moderne og nordisk i tonen, men med klare
referencer til „de store“ jazzsangerinder indenfor jazz- og
swingtraditionen.
Billetpris: 150 kr.
Salg af billetter fra tirsdag den 8. marts, kirkekontoret tlf.
86626940

KONCERT MED BØRNEKORET
Børnekoret holder forårskoncert:
Torsdag den 17. marts kl. 15.30.
Alle er velkomne!

SOMMERKONCERT
Sommerkoncert med Viborg Musikskoles kor under ledelse
af Ole Gad:
Onsdag den 1. juni kl. 19.30.

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 3. marts kl. 14,30:
Hvad siger Martin Luther os i dag?
provst em. Hans P. Lausten‑Thomsen, Viborg.
Torsdag den 17. marts kl. 14,30:
Mit liv som dobbeltagent –
om at være ægtefælle til en dement
arkitekt Sten Krarup, Kolding.
Torsdag den 7. april kl. 14,30:
Eventyr og fortællinger
ved Alma Bjerregaard, Løvel.
Torsdag den 28. april kl. 14,30:
Når livets mening kommer bag på dig.
præst og psykoterapeut Svend Kjærgaard, Nr. Snede.
Torsdag den 12. maj kl. 14,30:
Generalforsamling.
Mellem PÅSKE og PINSE
sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen, Vestervang.
Torsdag den 26. maj kl. 14,30:
Henrik Pontoppidan: Lykke‑Per
cand. mag. 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 25. februar
Torsdag den 31. marts

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: Den 2. og den 16. marts
Kl. 16.00-17.45

Se kirkens hjemmeside: www.vestervang-viborg.dk

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. juni 2016
9

Sogneindsamling d. 13. marts 2016
Søndag d. 13. marts samler Vestervang Sogn og Folkekirkens
Nødhjælp ind til støtte for verdens fattigste kvinder.
Når krig og konflikter driver
millioner af mennesker på flugt,
når oversvømmelser forårsager
død og ødelæggelse, eller når
langvarig tørke fører til sultkata
strofe, rammes kvinder og børn
hårdest.
DEL din søndag med verdens
fattigste kvinder og meld dig som
indsamler. Der er akut brug for
din hjælp.

Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler d. 13. marts hos indsamlings
leder 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.
Sidste gange i denne sæson:

MENIGHEDSRÅDSMØDER

24. februar og 9. marts kl. 9,30.
Kom og vær med i kirkens lokaler.

JUBELKORET
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og vær
med!
Nærmere oplysninger om tidspunkter mv. + tilmel
ding:
Jørgen Ehlers (86 67 51 00) eller
Margit Rossmeisl (21 29 89 40)

Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 19.00
i kirkens mødelokaler:
Torsdag den 17. marts kl. 19.00 .
Tirsdag den 3. maj kl. 19.00.
Alle, som har lyst, er velkomne til at møde op.
Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgan
gen til kirken ugen inden mødets afholdelse.
Punkter til dagsorden kan indsendes til menig
hedsrådets formand Michael Hansen senest 2 uger
før mødets afholdelse.

VIBORG NATKIRKE

KIRKEFROKOST

Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første fredag i hver måned fra kl. 19.30-23.00.
Se mere på www.viborgnatkirke.dk

Der er kirkefrokost: Søndagene den 6. marts, og den
3. april.
– Det koster 40 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves
ingen tilmelding.

FDF VIBORG VESTERVANG

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

Se kirkens hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk.

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.
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 6. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 24-35 (36-37). Kirkefrokost.
Søndag den 13. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Mariæ bebudelsesdag. Prædiketekst: Luk. 1, 46-55.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag den 20. marts kl. 10.00 Maria Louise Sønderby Andersen.
Palmesøndag. Juniorkonfirmandafslutning, se s. 8. Saftevand.
Prædiketekst: Mark.14, 3-9.
Torsdag den 24. marts kl. 17.00, Else Kruse Schlee.f
Skærtorsdag. Jubelkoret medvirker. Prædiketekst: Johs. 13, 1-15.
Fredag den 25. marts kl. 10.00 Maria Louise Sønderby Andersen.
Langfredag. Luk. 23, 26-49.
Søndag den 27. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef .
Påskedag. Prædiketekst: Matt. 28, 1-8. Indsamling: KFUM og K.
Mandag den 28. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Anden påskedag. Prædiketekst: Johs. 20, 1-18. Nadver med druesaft.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 3. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1.s.e.påske. Prædiketekst: Johs. 21, 15-19. Kirkefrokost.
Søndag den 10. april kl. 10.00, Trine Hostrup.
2.s.e påske. Prædiketekst: Johs. 10, 22-30.
Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor.
Søndag den 17. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
3.s.e. påske. Prædiketekst: Johs. 14, 1-11. Gudstjenestesamtale.
Fredag den 22. april Bededag. Konfirmation.
Kl. 9.00 7.x v. Else Kruse Schleef.
Kl. 10.30 7.y v. Else Kruse Schleef.
Kl. 12.00 7.z v. Maria Sønderby Andersen.
Søndag den 24.april 4.s.e. Påske. Konfirmation.
Kl. 9.30 7.a v. Else Kruse Schleef.
Kl. 11.00 Vestre Skole v. Else Kruse Schleef.
Søndag den 1. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5.s.e. påske. Prædiketekst: Johs. 17, 1-11.
Torsdag den 5. maj kl. 10,30, Maria Louise Sønderby Andersen.
Kristi Himmelfarts dag, Knudby Præstegård.
Prædiketekst: Luk 24, 46-53.
Søndag den 8. maj kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
6.s.e. påske. Prædiketekst: Johs. 17, 20-26.
Søndag den 15. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14, 15-21.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp.
Mandag den 16. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. pinsedag i kirkens gårdhave. Prædiketekst: Johs. 6, 44-51.
Søndag den 22. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Trinitatis søndag. Prædiketekst: Matt. 28, 16 -20. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 29. maj. kl. 11, Maria Louise Sønderby Andersen.
1.s.e. Trinitatis. Gudstjeneste som åbning af Gøgler og markedsdag.
Prædiketekst: Luk. 12, 13-21.
Søndag den 5. juni kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2.s.e. Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14,25-35.
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Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
Ib Jørgensen
Ida Wegge
Kasserer:
Flemming Damgaard,
Kratskoven 1, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50..
Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Kirkebil: Alle ældre eller gang
besværede kan gratis befor
dres 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 kir
ken og mødelokaler installe
ret teleslynge.
Svagtseende: Salmebøger m.
stor tekst står på salmebogs
reolen.
Til børnene: Ved indgangen til
kirken står en vogn med bil
ledbøger, som må lånes. –
Der er de fleste søn- og hel
ligdage „Kirke for dig“ (bør
nepasning under prædike
nen).
Indsamlinger: Kirken har 3
faste indsamlingsbøsser til:
Ydre Mission – Folkekirkens
Nødhjælp og Menigheds
plejen. Ved særlige indsam
linger sættes der en speciel
indsamlingsbøsse frem.
Kirkekaffe: Der serveres „kir
kekaffe“ efter kirkens guds
tjeneste – undtagen v. guds
tjeneste ml. jul og nytår og
konfirmation.
Gudstjenestesamtale: En gang
om måneden inviterer præ
sterne til samtale efter guds
tjenesten. Det er en uhøjtide
lig samtale om den gudstje
neste, der lige har fundet
sted. Deltagelse kræver ingen
forudsætninger.

Morgensang
Tirsdag og torsdag
kl. 9.30-9.45

