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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

Giv noget godt videre til
vores sogn
Stil op til vores lokale menighedsrådsvalg 2016
Vores lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste
rammer for en levende og relevant folkekirke i vores sogn.
Vil du være en del af vores lokale kirkes ledelse? Så stil op til
menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt
videre.
På et orienteringsmøde d. 13. september kl. 19.00 får du et
indblik i menighedsrådets rolle og opgaver.
Du får også viden om måden, vi organiserer vores arbejde på
og gennemgået regler for opstilling til menighedsrådsvalget.
Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille op eller
ej.

(Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf. 70 22 03 03)

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE

Præsterne og sognemedhjælperen
står til rådighed for samtaler og
husbesøg. Ring eller mail og lav
en aftale.

For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste.
Det er op til dig – og andre kandidater – at få sammensat
listerne. I praksis foregår det samme aften på et opstillings
møde i forlængelse af orienteringsmødet.

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

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i Vestervang sogn.
Stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give
noget godt videre.
Deltag i orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19.00.
Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

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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Indlevering af kandidatlister på kirkekontoret i kontorets
åbningstid samt hos udvalgets formand, Tove Jensen,
Lupinmarken 56, 8800 Viborg i tidsrummet:
tirsdag 20.09. kl. 19.00 - tirsdag d. 27.09. kl. 19.00.
Med venlig hilsen
Tove Jensen.

Mød op til dit lokale
menighedsrådsvalg 2016
Menighedsrådet er din lokale kirkes
ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste
rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Der er valg til
menighedsrådet – og det er din chance for
at få indflydelse på din kirke. Stil op som
kandidat – eller kom og vær med til at
vælge et nyt menighedsråd.

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer
menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for
menighedsrådsvalget. Find dit sogn på listen til venstre.

BLIV KANDIDAT
De fleste steder holder menighedsrådet et opstillingsmøde i forlængelse af
orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget.
Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en
MØD OP DEN 13. SEPTEMBER
____________________________________ kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater
automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen
Vestervang Sogn, Rughavevej 6,
i praksis”).
8800 Viborg, kl. 19.00
Antal rådsmedlemmer der skal vælges: 10
____________________________________

Hvis menighedsrådet ikke har indbudt til et opstillingsmøde, er det sandsynligvis
fordi, der i sognet holdes flere opstillingsmøder, hvor der opstilles hver sin liste.
Undersøg dine muligheder for at deltage i et opstillingsmøde.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er
fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen
skal have opbakning fra mindst fem stillere.
VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste,
der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få
indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 8. november 2016.
OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes
på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste
skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til indleveringsstedet i
sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit
sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside.
Hvis der er fælles menighedsråd for flere sogne, er der separate valg i hvert sogn.

Denne annonce beskriver hovedreglerne for
menighedsrådsvalget. Find detaljerne på
www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Ved Vesterhavet
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Aflastnings- og vågetjenesten
Viborg Menighedspleje tilbyder aflastning hos demente, alvorligt syge og døende.
Tilbuddet omfatter borgere i Viborg. De frivillige medarbejdere er modne ansvarsbevidste mænd
og kvinder, der underskriver tavshedspligt. Uanset baggrund deltager de frivillige løbende i
undervisning og vejledning (supervision).
Henvendelse til Annemette Boje tlf. 8667 6340 eller
Bodil Knudsen tlf. 8667 1588.

Fælles sogneaften for Viborgs kirker

torsdag den 15. september kl. 19.30
Søndermarkskirkens Sognesal, Koldingvej 79
Fri entré, traktement 25 kr.
Musiker Peter Bastian
Min vej til kirke – om dybde, ånd og kærlighed

Litteraturkreds

Peter Bastian befinder sig som musiker dybt inde
i både den klassiske og den rytmiske musik.

Deltagelse kræver ikke nogen specielle
forudsætninger – blot at man har læst den
aftalte bog inden mødedagen.

På sine instrumenter fagot og klarinet har
han spillet i mange sammenhænge og er også
kendt for sin formidling af musikken. I 1987
udkom bogen „Ind i musikken – en bog om
musik og bevidsthed“ – ja, for Peter Bastian er
mere end musiker. I foråret 2010 holdt han ni
foredrag på Vartov i serien „Mands Minde“ om
bl.a. kulturens udvikling siden 2. verdenskrig,
og i 2011 udkom bogen „Mesterlære. En
livsfortælling“. Siden er Peter Bastian blevet
døbt og har noget at sige i den sammenhæng
også.
Vi glæder os over at kunne præsentere Peter
Bastian og indbyde til at høre ham fortælle.

„Martin Luther.
Munk. Oprører. Reformator.“
Tirsdag 30. aug. kl. 19.00,
Gl. Præstegård i Knudby
Martin Schwarz Lausten, Professor emeritus,
dr. theol.
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?

Litteraturkreds for alle som gerne vil dele
deres læseoplevelser med andre.

Folder med liste over de bøger, der tages op
i denne sæson kan fås hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl
Efteråret:

Onsdag den 21.9.
Onsdag den 5.10.
Onsdag den 26.10.
Onsdag den 9.11.
Onsdag den 30.11.
Kl. 16.00-17.45

Foråret:

Onsdag den 18.1.
Onsdag den 8.2.
Onsdag den 22.2.
Onsdag den 15.3.
Onsdag den 5.4.
Kl. 16.00-17.45

(Ret til ændringer forbeholdes)
Arbejdsformen er samtale, hvor alle på skift
har mulighed for at ytre sig.
Højst ca.15 deltagere. Hver gang vil vi begynde
med et kort oplæg.
Bøgerne vil så vidt muligt blive reserveret på
biblioteket.
Der serveres kaffe/the og kage ved hvert møde:
Pris 25 kr.
Tilmeldingen kan ske til Margit Rossmeisl
21298940 eller maro@km.dk

Nyt fra kunstudvalget
„Mit kæreste billede“ udstilling i november og december 2016. Vi laver igen i år en udstilling, hvor beboere i sognet
har mulighed for at udstille et kært eje.
Vi har denne gang valgt, at det primært skal være billeder. Så vi glæder os til at fylde den lange væg i gallerigangen med
jeres smukke billeder – store som små – og høre de gode historier der hører til.
Man kan henvende sig til sognepræst Maria Louise Sønderby eller kirketjener Jonna Brask Christensen – gerne inden
den 16. oktober – hvis man har noget man vil udstille. – Der er fernisering fredag d. 2. december kl. 16-17.
Vi ser frem til at høre fra jer!
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AKTIVITETER
JUNIORKLUB
Efter sommerferien er der igen tilbud om junior
klub 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)

VOKSENKOR
Kirkens „Jubilæumskor“ eller kort og godt
„Jubelkoret“ har optrådt flere gange med stor
succes.
Alle korets medlemmer vil få besked om
øvedatoer.
Hvis man har lyst til at være med, skal man endelig
sige til.
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og
vær med!
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Jørgen Ehlers (86675100) eller
Margit Rossmeisl (21298940)

KIRKEFROKOST
Der er kirkefrokost:

Søndag den 2. oktober
Søndag den 6. november
Søndag den 4. december

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 11. september er der høstgudstjeneste.
Børn fra sognet inviteres til at bære frugt, grønt
sager og blomster ind i kirken. Efter gudstjenesten
vil alle herligheder 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.

AFSLUTNING FOR
JUNIORKONFIRMANDER
Søndag den 20. november kl. 10.00:

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

Debatcafé 2016- 2017
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 – 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.
9.30 er der mulighed for at være med til
morgensang.
9.50 er der formiddagskaffe.
10.00-11.30 er der først et kort oplæg og dernæst
debat i mindre grupper ved bordene.
Der er debatcafé følgende torsdage:
22. september: Oplægsholder: Cand. mag. i
dansk og psykologi Lone Weinreich:
Valg og fravalg af værdier i børnefamilien.
20. oktober: Oplægsholder: Demenskonsulent
Anne Molin:
At være pårørende til en dement.
17. november: Oplægsholder: Socialrådgiver
Thorben Koed Thomsen:
Er velfærdssamfundet på tilbagetog – bliver det
igen kirkens opgave?
19. januar: Oplægsholder: Sognepræst Else Kruse
Schleef:
Venskab
23. februar: Oplægsholder: Leder af
Aflastningstjenesten og Vågetjenesten Anne
Mette Boje:
Hvordan kan man få hjælp fra Aflastnings- og
Vågetjenesten?
30. marts: Oplægsholder: Sognepræst Marianne
Koch:
Fra havehad til haveglæde.
Pris for formiddagen inkl. kaffe med boller/
rundstykker: 25 kr.
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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 14. september.
Derefter: 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.
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
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.

BØRNEKOR
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 – Lucia
gudstjeneste, „Syng julen ind“ m.v.
Der øves torsdage fra 14.30-15.30.
Første gang d. 15. september.
Hvis tidspunktet ikke passer, finder vi ud af en
løsning.
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)

BØRN UNGE SOGN KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 10.00.
Familiegudstjeneste 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.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentligt møde kl. 19.00 i
kirkens mødelokaler:
Onsdag den 11. august
Onsdag den 7. september
Tirsdag den 11. oktober
Onsdag den 23. 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.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. oktober 2016
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AKTIVITETER
VESTERVANG KLUB
Torsdag den 1. september kl. 14,30:
Unge med tillid og tvivl
– erfaringer fra skoleverdenen –
valgmenighedspræst Henrik Sommer, Struer.
Torsdag den 15. september kl. 14,30:
Hvad børn dog siger!
– evangeliet i barnemund
sognepræst Else Kruse Schleef, Vestervang.
Torsdag den 29. september kl. 14,30:
Sønderjylland – Viborg; tur – retur
biskop Karsten Nissen, Aabenraa.
Torsdag den 13. oktober kl. 14,30:
Fremtiden som pensionist i
Viborg Kommune
borgmester Torsten Nielsen, Viborg.
Torsdag den 27. oktober kl. 12,30:
Medlemsdag
program bekendtgøres senere.
Tilmelding.
Torsdag den 10. november kl. 14,30:
De fire evangelier – ligheder og forskelle
stiftskonsulent Henning Kjær Thomsen. Viborg Stift.
Torsdag den 24. november kl. 14,30:
Bibeishistorier
pastor Gunda Jørgensen, Skals.
Torsdag den 8. december kl. 14,30:
Lucia ved kirkens børnekor
Adventshygge
sognemedhj. Margit Rossmeisl, Vestervang

MØDESTEDET
Gospelgudstjeneste ved Rune Herholdt, Gopels Brothers
og Sognets konfirmander
Onsdag den 7. september kl. 17.00
Inviter’ dem du kender og ta’ naboen med til årets
gospeloplevelse i Vestervang Kirke – konfirmander har
øvet hele eftermiddagen i Runes gospelworkshop. En
fyraftensgudstjeneste med glæde og gospel.
Min vej til kirke, v. Peter Bastian
Torsdag den 15. september kl. 19.30 i Søndermarkskirken
Peter Bastian taler om dybde, ånd og kærlighed.
Aftenen er arrangeret i fællesskab af de 5 by-sogne
i Viborg.


„På Herrens Mark“ v. Kristian Bøcker, „Hyrdebrevet
Søndag Morgen“
Onsdag den 5. oktober kl. 19.30
Causeriet er en tour-de-force/slingretur gennem det
folkekirkelige landskab, som det tager sig ud for
Hyrdebrevet Søndag Morgens desorienterede korps af
kirkelige analytikere: Blandt andre supleanten Myrna
Mågensen, friskpræsten Heidi Mums og surpræsten Ejnar
Knast.
Hør om inklusionen, der lykkedes i Folkekirken, kom
tæt på bispekandidater, kirkeministre og Luthersk
Motionsforening. Hør om konkurrentens elektroniske
afladsbrev og lær de mest udbredte prædikenafslutninger
udenad.
Kort sagt: En kærlig og kritisk karakteristik af den danske
folkekirke og nærmeste omegn lige nu.
Koncert med Sing4Fun
Søndag den 30.oktober kl. 16.00
Sing4Fun er et rytmisk kor med repertoire
indenfor jazz, rock, pop og swing.
50 sangere ledet af Pavlina Selehi
og assisteret af pianist Anders Hjort Nielsen.
Gratis adgang.
Blues-koncert med Indra Rios-Moore.
Onsdag den 16. november kl. 19.30
Indra Trio er på kort tid blevet et internationalt jazznavn.
Det er Indra, der lægger både navn og sin helt vidunderlige
vokal til trioen, der har vundet mange priser både her og i
udlandet.
Med sig har hun sin mand Benjamin Trærup på sax og
Thomas Sejthen på bas.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Viborg Bibliotek.
Billetter: 50 kr. kan købes på http/billetter.bemaerkedage.dk
fra 10. august.
Koncert med Hanne Boel
22. november kl. 20.00
Hanne Boel har samlet en akustisk trio bestående af hende
selv
og de to guitarister Jens Runge og Jacob Funch.
Benyt muligheden for at overvære en fantastisk sanger.
Arrangør: Copenhagen Music
Pris: 250 + gebyr
Billetsalg:www.klub-viborg.dk
Julekoncert med Viborg Kammerkor.
Søndag den 27. november kl. 16.00
Viborg kammerkor er et kor for ambitiøse amatørsangere.
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.
Gratis adgang.
Julekoncert med Caroline Henderson.
Torsdag den 1. december kl. 17.00 og kl. 20.00
En fantastisk juleoplevelse med Caroline Henderson.
Grib chancen og oplev Danmarks jazzdiva nr. 1 synge julen
ind.
Arrangør: Copenhagen Music
Pris: 250 kr. + gebyr
Billetsalg:www.klub-viborg.dk
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GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 4. september kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
15. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk 10, 38-42.
Onsdag, den 7. september kl. 17.00, Gospelgudstjeneste,
v/ Rune Herholdt, The Gospel Brothers og sognets konfirmander.
Søndag den 11. september kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Høstgudstjeneste. Provstiband medvirker. 16. søndag efter Trinitatis.
Prædiketekst: Johs. 11, 19-45. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

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

Søndag den 11. september kl. 13.30, Gudstjeneste for Frimurerlogen
og andre interesserede, Else Kruse Schleef. Prædiketekst: Johs. 1, 1-15.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

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

Søndag den 18. september kl. 10.00, Trine Hostrup.
17. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 2, 14-22.
Gudstjenestesamtale.

Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

Søndag den 25. september kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
18. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 15, 1-11.
Nadver med druesaft.
Søndag den 2. oktober kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
19. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 1, 35-51. Kirkefrokost.
Søndag den 9. oktober kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
20. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 21, 28-44.
Søndag den 16. oktober kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
21. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 13, 1-9.
Søndag den 23. oktober kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
22. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 18, 1-14.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 30. oktober kl. 10.00, Else Kruse Schleef,
BUSK gudstjeneste og dåbsjubilæum for 5-årige.
23. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 12, 38-44.
Nadver med druesaft. Børne-Kirkefrokost.
Søndag den 6. november kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Alle Helgens dag. Prædiketekst: Matt. 5, 13-16, eller Matt. 5, 1-12.
Kirkefrokost. Indsamling til Viborg Menighedspleje.
Søndag den 13. november kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
25. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 17, 20-33.
Søndag den 13. november, kl. 15.00, Trine Hostrup.
Ungdomsgudstjeneste.
Søndag den 20. november kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Sidste søndag i kirkeåret. Prædiketekst: Matt. 11, 25-30.
Juniorkonfirmandafslutning. Nadver med druesaft.
Søndag den 27. november kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Første søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9.
Gudstjenestesamtale. 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 un
der prædikenen).
Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mission – Folke
kirkens 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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Julemarked 2016  
Lørdag den 26.november
kl.10.00-13.30 afholdes der
igen julemarked i Vestervang
kirkes mødelokaler.  Kom
og vær med til en hyggelig
dag.Der bliver lodseddelsalg
og mulighed for at besøge
forskellige boder og lotterier,
f.eks. delikatessebod, julede
korationer, 7-9-13 lotteri og
meget andet. Vores dejlige
café er også åben, så kom
og nyd forskellige lækkerier
til hyggelig julemusik.  Der
vil blive underholdning ved
kirkens børnekor og „Jubel
koret“.  
Overskuddet ved markedet
går til arbejdet med børn,
unge og ældre i Vestervang
sogn.  
Alle er hjertelig velkomne til
en hyggelig dag i Vestervang
Kirke.  
Venlig hilsen
Markedsudvalget

