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ADRESSER
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
fsd@km.dk
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl. 15-17. Lørdag lukket.
Sognepræst Else Kruse Schleef.
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36/
29 33 64 12.
Træffes efter aftale
eksc@km.dk
Sognepræst Maria Louise
Sønderby Andersen.
Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28/
24 94 13 61.
Træffes efter aftale
mlsa@km.dk
Ungdomspræst
Trine 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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12 gode grunde til at være
medlem af folkekirken
Hvis du glæder dig over, at folkekirken bruger tid,
kræfter og penge på at hjælpe hjemløse og psykisk syge,
som falder igennem det offentliges sikkerhedsnet, så bliv.
Hvis du vil være med til at støtte, at de mange smukke
kirkebygninger fortsat kan stå velholdte i landskabet, så
bliv.
Hvis du tror, at der er mere at sige om tilværelsen end
det, videnskaben og fornuften kan levere af forklaringer,
så bliv.
Hvis du mener, at de åndelige og menneskelige værdier,
kirken står for, er væsentlige, så bliv.
Hvis du mener, at tro og håb ikke kun er noget, vi har
for os selv, men også noget, vi er sammen om, så bliv
Hvis du vil have, at der er et sted, hvor alle er
velkomne, også dem, der søger og tvivler – et sted, hvor
sandheden ikke er fastlåst, men i bevægelse – så bliv.
Hvis du vil støtte det blomstrende musikliv, som har
hjemme i kirken og bruger dens rum, så bliv.
Hvis du er glad for, at der er et sted, hvor man altid
kan gå hen og tale med en, uden at det skal registreres og
journalføres, så bliv.
Hvis du vil have indflydelse på, hvilken vej folkekirken
skal gå, så bliv.
Hvis du vil spare dine pårørende for selv at skulle
arrangere din begravelse, når den tid kommer, så bliv.
Hvis tanken om, at Gud elsker alle mennesker – også
de fremmede og dem, som ingen bryder sig om – siger dig
noget, så bliv.
Hvis du vil savne folkekirken, hvis den ikke var der, så
bliv.
Og hvis du ikke allerede er medlem? Så meld dig ind.

Ungdomspræst i Viborg
Fra 1.5. har Viborg Domprovsti fået en fastansat ungdomspræst
med tilknytning til Vestervang Sogn.
Fra menighedsrådet skal lyde et stort velkommen til Trine
Sophia Hostrup. Vi er stolte over, at du har lyst og mod til at
fortsætte det gode arbejde og glæder os til samarbejdet.

Michael Hansen

Vi dør jo alligevel snart …
Af ungdomspræst Trine Sophia Hostrup.
Ja, sikken en overskrift. Ikke desto mindre hilser jeg
læseren velkommen til mine refleksioner og min
tak over, at det blev mig, der blev valgt til ungdomspræst i Viborg Domprovsti. Min artikel her skal
handle om livet og de muligheder, vi står overfor.
Inden jeg går i gang med at skrive, vil jeg sige et stort
tak til Vestervang menighedsråd, fordi de sammen
med menigheden i Sjørslev, Almind og Lysgård
pastorat valgte mig til ungdomspræst i Viborg
Domprovsti.

Eftertanken

Tiden op til at jeg vidste, at jeg var så heldig at få lov
at virke som sognepræst på 25% i Sjørslev, Almind og
Lysgård samt fortsætte mit virke som ungdomspræst
her i Viborg med base i Vestervang, var temmelig
barsk for mig – min far døde, og uvisheden om,
hvorvidt jeg mon havde arbejde og dermed penge
til at betale regningerne i den kommende tid, gjorde
at jeg indledte en intern filosofisk samtale med mig
selv. Det handlede om mit umiddelbare ståsted i livet.
Hvad jeg hidindtil i livet har opnået. Hvor langt
henne i processen jeg er, og hvad jeg kan se frem til.
Selvom livet for en 44 årig kvinde på mange måder
fremstår aldeles positivt og for det ældre segment
måske endda giver anledning til misundelse, kan man
ikke negligere den barske realitet. Som 44 årig har jeg
nemlig levet langt over halvdelen af mit liv. Jeg er en
gammel kone i de unges øjne, og selvom jeg snapper,
twitter og tjekker ind på livet løs, kunne man godt
spørge sig selv, om jeg ikke i stedet burde blive voksen
og lave mere „rigtigt“ præstearbejde?! Hvad kan jeg
bidrage med i de unges liv, hvad kan jeg give dem?
Hvorfor er ungdomspræstearbejdet så fantastisk for
en gammel kone? Min målgruppe repræsenterer en
helt anden periode i livet end den, jeg er i.
Perioden hvor man er ung. Perioden hvor man får
sit første kys. Perioden hvor man finder kærlighed
for første gang. Perioden hvor man vælger karriere.
Perioden hvor man skaber en familie. Perioden hvor
man i det hele taget oplever alt det gode, men også
negative i livet for allerførste gang, ej at forglemme
ens raske og sunde væsen – som regel i hvert fald.
Kort sagt, livet når det er bedst. Og det fik mig
til at tænke, hvilket i øvrigt er en god ting. Det store
spørgsmål i forlængelse af hele den her prædiken er,
om vi egentligt giver os selv lov til det, vi vil. Det vi
har lyst til.

Tag risiko

I al for høj grad, og her taler jeg for mig selv, er det
den hysteriske fornuft, der sejrer. Man går glip af
oplevelser, fordi det ikke virker forsvarligt. Fordi det
måske er risikabelt. Og hvad nu hvis? Det er godt at
være rationel, men til tider kan det blive for meget.
Man kan jo vende den om og sige, at det er irrationelt
ikke at tage en risiko, da det ofte er denne slags
beslutninger, der fører til livets højdepunkter.
Et godt eksempel på en risiko mange af os sjældent
løber, er det at gå efter drømmejobbet eller starte
sit eget. Ofte finder vi os selv i en position, hvor
det udelukkende handler om at få enderne til at
mødes, og hvor glæden ved det arbejde man laver,

kan ligge på et meget lille
sted. At bruge en stor del
af sit liv på noget der ikke
gør en glad, synes jeg er en
ubeskriveligt deprimerende
tanke.
Har du altid drømt om
at være biavler i Sorø? Så
find ud af, hvad der skal til
for at det kan lade sig gøre.
Det handler om at være
proaktiv. Mange tror, at man
pludselig bliver ramt af en
åbenbaring og med ét ved lige præcis, hvad resten af
livet skal bruges på. Det sker ikke.
Tag risiko i alle henseender, men naturligvis med
måde. Har du altid drømt om at tage seks ugers
roadtrip i USA? Hvorfor så ikke gøre det? Men lad
være med at tage kviklån. Spar i stedet lidt penge op
og så går det nok, selvom kassekreditten får én over
nakken.
Det handler om at foretage sig noget her i livet
og give sig selv en masse oplevelser. Hvis man ikke
er modig nok til at indse det nu, er der gode chancer
for, at der pludselig står 4. marts, 2072 på kalenderen,
mens du spiser halvvarm havregrød og drikker mælk
gennem et sugerør på et plejehjem. Og så er det for
sent.
Lad være med at bruge for meget tid på om der
er prestige og indflydelse nok i det job, du drømmer
om – hvis det gør dig glad, og hvis det giver mening
i dit liv, så gør det. Jeg møder så mange mennesker,
der ikke virker glade. Rynken mellem brynene ligner
Grand Canyon – de har glemt glæden i det, de laver –
den ene dag tager den næste, og væk er drømmene og
spontaniteten.

Godt følgeskab

Jeg brænder for de unge – jeg brænder for at give dem
det helt utrolige gode budskab, som vores kirke står
for videre. Kernen i det gode budskab, der lyder i
kirken søndag efter søndag er, at Jesus også inviterer
os til at træde ud på livets vilde våger sammen med
ham. Og netop sammen med ham, ikke alene. For
vi er ikke bare en tilfældig eksistens overladt til os
selv, men Guds egne børn: På én gang stærke og
skrøbelige, fulde af livsmod og fulde af angst for livet;
til tider overbeviste om, at vi selv ved bedst og andre
gange fulde af længsel efter nogen, der vil række ind i
vores liv og hjælpe os med at finde vej.

Gi’ gas

Jeg opfordrer de unge til at give den fuld gas i livet.
Til at elske og lade sig elske. Jeg har endnu til gode
at møde et menneske der til slut i livet sørgede over,
at de var kommet til at give for meget kærlighed til
andre, endnu til gode at møde nogen, der ærgrede sig
over, at de var for rundhåndede med deres venskab,
eller forbandede over, at de havde spenderbukserne
på for tit.
Men ganske mange sørger over, at de ikke fik
lejlighed til at give mere ud af, hvad livet gav dem.
Mit ønske for vores skønne ungdom er, at de må få
mange glimt af, hvad de kan give, satse og tabe.
Realiteten er desværre den, at vi i sidste ende jo
alligevel skal dø lige om lidt, så hvad er argumentet
for ikke at springe ud i det? Hvad er det værste, der
kan ske?
Ved Vesterhavet
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TVÆRKULTUREL AFTEN

Et fællesskab på tværs af kultur, religion, nationalitet og
alder, hvor vi spiser, synger, leger og hygger os.
Datoer for efteråret er 12. august, 23. september, 21. oktober og 18. november
Alle er velkomne, man medbringer selv en ret til det fælles tag selv bord.
Sodavand kan købes.
af deltager Edita Brnjak
Tværkulturel Aften,
Viborg er et arrangement,
hvor der skabes
fællesskab på tværs
af kultur, religion,
nationalite
t
og alder. Her er alle
velkomne! Bag dette
initiativ står folk fra
Dansk Flygtningehjælp,
Boligselskabernes Fællessekretariat, KFUM
og KFUK samt Vestervang Kirke. Dertil
er der frivillige til stede. Til arrangementet,
som foregår en gang om måneden i
tidsrummet 17.30-19.30 (gerne lidt længere
til dem, der har lyst til at sidde og sludre),
spiser vi aftensmad sammen, hvor alle
tager én madret med. På denne måde får
man smagt mad fra forskellige kulturer, og
maden er bare lækker!  Sodavand kan
købes derhenne. Inden aftensmaden plejer
vi at synge sange, hvilket er en god måde at
starte aftenen på. Efter aftensmaden er der
fælles aktiviteter i form af præsentationer af
aftenens deltagere, så vi kommer hinanden
ved, og så kan man byde ind med andre
aktiviteter, såsom sanglege eller lignende.
Vi kender alle følelsen af at træde ind
i et rum og fornemme en atmosfære. En
helt særlig stemning, der som et mere
eller mindre transparent og blødt legeme
omhyller vores kroppe. Det kan bestå af
en ro, alvor, lethed eller stilstand, og måske
endda flere fornemmelser på én gang. En
fornemmelse, jeg selv oplevede, da jeg,
som frivillig startede i forbindelse med et
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skoleprojekt, hvor jeg fik tilladelse af de
søde folk bag arrangementet til at komme
og lave feltøvelser. Dette gjorde jeg over to
gange. Den positive og gode oplevelse, jeg
allerede fik fra starten, gjorde, at jeg nu er
blevet frivillig til arrangementet, hvor jeg
glæder mig til hver gang, vi skal mødes.
Til arrangementerne kan man virkelig
føle sammenholdet samt fællesskabet,
hvor man kan være sig selv. Der er altid
et højt humør under arrangementet, og
deltagerne udstråler, at de nyder at være
der. Tværkulturel Viborg er med til at
engagere deltagerne i et trygt miljø, hvor
der tilbydes, at deltagerne kan danne sig
et netværk i byen samt være en del af et
fællesskab.

Nyt fra Kunstudvalget
Udstilling af Helle Nørgaard
Fernisering 2. september 2016.
Jeg har altid haft en glæde ved at lave noget kreativt, både i
fritiden og arbejdsmæssigt.
I min gymnasietid blev jeg undervist af Johannes Bæch, Viborg.
Efter en arbejdsskade i 90’erne fik jeg mere tid til at dyrke
mine kreative sider, og begyndte at lave malerier. Efter et
portrættegningskursus er det også blevet til en del portrætter
med blyant. Jeg har fået undervisning af Birthe Mølgaard,
Viborg, i at lave akvareller, og deltaget i forskellige andre
kurser.
For det meste udtrykker jeg mig med acrylmaling. Som
udgangspunkt retter jeg mig som regel indad og udtrykker,
hvad der kommer for.

5

AKTIVITETER
VESERVANG KLUB

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Torsdag den 9. juni:
Medlemsudflugt
Afgang fra kirken kl. 9,30. Middag på Vorbasse kro
og kaffe i Bindeballe købmandsgaard. Tilmelding
senest 30. maj på 86 62 57 02.

Menighedsrådet holder offentligt møde kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:

Torsdag den 1. sept. kl. 14,30:
Tidl. seminarierektor, efterskoleforstander og
valgmenighedspræst Henrik Sommer, Struer:
Unge med tillid og tvivl - erfaringer fra skole-

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.

verdenen.

KOM OG SYNG MED
Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov, bedsteforældre med
børnebørnene og andre interesserede. Kom og vær
med i kirkens lokaler. Vi begynder igen
Onsdag den 14. september kl. 9.30

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: Vibog og omegn: 93,8 Mhz

Onsdag den 8. juni
Onsdag den 11. august

LUTHER OG REFORMATIONEN
11 TEMAER - 11 ARRANGEMENTER
I efteråret 2016 holdes der en foredragsrække
under titlen „Reformationsåret i vente“. I 2017
er det nemlig 500 år siden, Martin Luther slog sine
teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed
satte gang i en reformation af kirken.
For også at bringe reformationsjubilæet ud på
landet, foregår foredragene i Fjends, og de belyser
reformationen på forskellig vis.
Tag en folder i kirken eller se omtale af alle
foredrag på
http://www.vestervang-viborg.dk/
„Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator.“
Tirsdag 30. aug. kl. 19.00, Gl. Præstegård i Knudby
Hvad var det egentlig Martin Luther ville?
Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den
katolske kirke så uoverstigelig, at han udstødtes
som kætter og blev fredløs?
Martin Schwarz Lausten, Professor emeritus, dr.
theol.

FDF VIBORG VESTERVANG
Kredsleder: Pia Strange, Safranvej 7, 8800
Viborg
Tlf. 86 62 02 89 / 60 13 03 89
E-mail: strange@FDF.dk
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 10. juni 2016
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SOGNEUDFLUGTEN
2016

„Sol, sommer, samvær“
Dage i Vestervang Kirke

Vestervang Kirkes sogneudflugt
bliver i år
søndag den 4. september 2016

Efter gudstjenesten i Vestervang
Kirke tager vi med bussen kl.
11.15 og kører til Baunekirken i
Tjørring, hvor vi spiser udvalgets
smurte sandwiches.
Efter frokost kører vi til
brunkulslejrene i Søby, hvor vi
bliver guidet rundt i det spændende
område.
Derefter går turen til Søbyhus,
hvor vi nyder kaffen.
Efter kaffen køres hjem mod
Viborg, og vi regner med at være
hjemme
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 28. august.

For de mennesker, der ikke er rejst på
ferie, vil der igen være tilbud om dage
med hyggeligt samvær, fællesspisning,
fællessang og underholdning i Vestervang
Kirke.
Igen i år vil gruppen af frivillige mødes
for at lægge planer for
„Sol, sommer, samvær“ ugen, som
i år bliver i uge 29:
Mandag den 18.7, tirsdag den 19.7.,
onsdag den 20.7., torsdag den 21.7. og
fredag den 22.7.
Alle dage fra kl. 10.00 - ca. 13.00.
Enhver, der har lyst, kan deltage. Der
er ingen adgangskrav.
Kom og vær med til hyggelige dage i
kirken sammen med mennesker at tale
med, god underholdning, fællessang og
ikke mindst fællesspisning.
Der er plads til 25 personer hver dag.
Man kan melde sig til alle dagene eller
vælge én eller flere.
Folder med tilmeldingsblanket kan fås
på kirkekontoret fra 1. juni.

Information i øvrigt hos
sognemedhjælper
Margit Rossmeisl 21298940 eller
86659004
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag, den 5. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 25-35.
Indsamling: KFUM og KFUK, distrikt hærvejen.

Søndag, den 12. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 11-32.
Indsamling: KFUM og KFUK, distrikt Hærvejen.

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
Redaktion:
Else Kruse Schleef (ansvarshavende)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
Ib Jørgensen
Ida Wegge

Indsamling: KFUM og KFUK, distrikt Hærvejen.

Kasserer:
Flemming Damgaard,
Kratskoven 1, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50..

Søndag, den 26. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 16, 13-26.
Nadver med druesaft. Gudstjenestesamtale.

Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Søndag, den 19. juni, kl. 10.00, Trine Hostrup.
4. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 43-48.

Indsamling: KFUM og KFUK, distrikt hærvejen.

Søndag, den 3. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.

6. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 19, 16-26.

Søndag, den 10. juli, kl. 10.00, Trine Hostrup.

7. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 10, 24-31.

Tak for en flot
indsamling

Søndag, den 17. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.

8. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 22-29.

Søndag, den 24. juli, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.

9. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 12, 32-48, eller Luk. 18, 1-8.

Søndag, den 31. juli, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
10. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 11, 16-24.
Nadver med druesaft. Gudstjenestesamtale.

Søndag, den 7. august, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
11. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 7, 36-50.

Søndag, den 14. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
12. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 12, 31-42.

Søndag, den 21. august, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
13. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 20, 20-28.

Søndag, den 28. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
14. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 5, 1-15.
Nadver med druesaft. Gudstjenestesamtale.

Søndag, den 4. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
15. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 10, 38-42.

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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Søndag den 13. 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. 14.382,-,
hvilket var et fint 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

