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Nyt fra kunstudvalget
I porten mellem ...
Det nye menighedsråd
Gudstjenester
Aktiviteter

Husk julemarked lørdag den 26. november
DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR 2016/2017

SOGNENYT

KIRKEBLAD FOR

ADRESSER
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
fsd@km.dk
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl. 15-17. Lørdag lukket.
Sognepræst Else Kruse Schleef.
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36/
29 33 64 12.
Træffes efter aftale
eksc@km.dk
Sognepræst Maria Louise
Sønderby Andersen.
Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28/
24 94 13 61.
Træffes efter aftale
mlsa@km.dk
Ungdomspræst
Trine Hostrup.
Nytorv 2, 3. tv., 8800 Viborg
Tlf. 40 49 28 08.
Træffes efter aftale
thd@km.dk
(Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf. 70 22 03 03)
Præsterne og sognemedhjælperen
står til rådighed for samtaler og
husbesøg. Ring eller mail og lav
en aftale.
Menighedsrådsformand
Michael Hansen, Merianvej 7.
Tlf. 21 71 13 32.
Kordegn
Flemming Damgaard.
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50,
fsd@km.dk
Organist Jørgen Bierring Ehlers.
Tlf. 86 67 51 00.
1. kirketjener Frank Christensen.
Tlf. 61 65 52 33,
kirketjenere@gmail.com
2. kirketjener Jonna Brask
Christensen.Tlf. 40   83   79   78,
kirketjenere@gmail.com
Sognemedhjælper Margit Rossmeisl.
Tlf. 86 65 90 04, maro@km.dk
Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7.
Tlf. 86 62 02 68. Åbent man.-fre.
kl. 9-13, torsdag till. 15-17.
Lørdag lukket.

Se også
kirkes hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk
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KUNSTUDVALGET
Der er fernisering fredag den 13.
januar 2017 kl. 16.00.
Udstillingen kan ses til medio marts.
Frantz Christian Hingelberg (66) er
i dag pensionist efter et langt arbejdsliv i PR- og kommunikation, herunder senest 17 år som marketings- og
kommunikationschef i færgerederiet Mols-Linien.
Han betragter ikke sig selv som kunstner i traditionel
forstand, men som idémager, inspirator og igangsætter,
som kan skabe tanker, initiativ og visuelle elementer af
alle slags, der kan sætte noget i gang i hovedet af både
børn og voksne.
En del af dette arbejde foregår i samarbejde med
børnebørnene i den kreative hule „Morfars Værksted“,
hvor der arbejdes med maleri og fotografi, skulpturer,
sten, træ, drivtømmer og alverdens små og store
genbrugsting og -dimser.
Den røde tråd i de færdige værker og produkter er
ikke nødvendigvis, at de skal være pæne at se på. Det
vigtigste mål er, at de sætter nogle kreative fortolkninger og tanker i gang. For netop aktiv kreativitet er
ét af de vigtigste råstoffer, når mennesker i alle
aldersklasser skal udvikle sig.

I PORTEN MELLEM
MENNESKELIGT OG GUDDOMMELIGT
På barselsbesøg

Kunstmaleren Mogens Hoff (f. 1934 - d. 2008)
har inviteret os på barselsbesøg hos Maria og
Josef, der kigger beundrende på det lille nye
liv, der er kommet til, og som nu ligger trygt
imellem dem.
Men vi er ikke de eneste, der har fået lov til
at komme på barselsbesøg. Lidt foran os står
der en hyrde og kigger beundrende på barnet,
og et par får og også æslet er kommet med.
Vi står sammen med hyrden og dyrene, og
vi ser den nyfødte sammen med dem.

Lyset

Rundt om barnet er der et skinnende, varmt
lys. Et lys som strømmer ud i rummet og lyser
mennesker og dyr op. Et lys som kaster sit
skær på alle.
Vi kan se, hvordan lyset skinner og gør
Marias og Josefs ansigter lyse, varme og
tydelige, vi kan se, at hyrden også bliver
oplyst. Vi kan se på dyrene, hvor kraftigt lyset
må være, for deres form er tegnet op som
silhuetter.

Det er dette billede af Jesu fødsel et godt
eksempel på – en port mellem det erfarede
og det vi tror og håber, en port mellem det
menneskelige og det guddommelige.
Vi kan på billedet se en lille familie med det
nyfødte barn i midten.
Der er en almen begivenhed i et menneskeliv, og billedet er malet naturalistisk. Vi kan
med vores egne erfaringer nikke genkendende
til barselsbesøg, og den særlige højtidelighed
der er, når et lille nyt barn er kommet til, og
forældre og barn har det godt.
Men vi kan også ane, tro og håbe, at der er
mere at se her end blot det almene barn.
Vi kan se det på lyset, der omgiver barnet, at
her er mere til stede end bare det almindelige,
menneskelige. Her er også det guddommelige,
ja Gud selv til stede.

Som dem der kigger med, der står vi i den
mørke del af billedet.
Men vi står midt for og kan se lige ind på
barnet med lyset. Det er dejligt at se ind i dette
barselsrum, og at se på det sovende barn. Man
fornemmer roen og andægtigheden. Freden
der har sænket sig. Glæden er kommet med
dette barn, det står malet i ansigterne.
Og vi kan måske næsten selv mærke,
hvordan det varme, strålende lys, der kommer
fra barnet, også skinner på os, der kigger med.
Hvordan det lys også oplyser og bader os i
hvidt og gult, bader os i fred og glæde.

I porten mellem det menneskelige
og guddommelige

Mogens Hoff har udtalt: „Det, jeg maler, er
porten mellem det, jeg har set og erfaret og ved
– og det jeg aner, tror, håber eller frygter“.

3

Jesusbarnet på billedet er porten mellem det
menneskelige og det guddommelige. I Guds
søn forenes det fuldt menneskelige med det
fuldt guddommelige.
Med Jesus er en ny begyndelse blevet sat i
verden. En begyndelse, hvor Gud tager den
menneskelige erfaring og det menneskelige liv
på sig. Gud åbner porten til sig selv og viser os
sit ansigt i det nyfødte barn.
Og fra den nyfødte frelser strømmer det lys
ud, som forkynder en stor glæde for os: At
Gud elsker os, og holder fast i os.

Her midt i den mørke juletid, kommer Gud til
os med sit livgivende lys, verdens lys, sønnen
og frelseren.
Han kommer til os med det lys, som mørket
ikke kan gribe.
Lyset kan til gengæld gribe os og få greb i os,
selv om vi står i mørket. For porten er åbnet.
Glædelig og velsignet jul!
Maria Louise Sønderby Andersen

Støt Viborg Menighedsplejes julehjælp til udsatte familier.
Viborg Menighedspleje hører ind under paraplyorganisationen ”Samvirkende menighedsplejer”. (Se
www.menighedsplejer.dk)
Viborg Menighedspleje blev stiftet i 1877 og er en sammenslutning af menighedsråd i Viborg, der støtter
diakonale initiativer i byen og hjælper mennesker, der har sociale problemer.
Bestyrelsen for Viborg Menighedspleje består af en præst og et menighedsrådsmedlem
fra hvert sogn samt valgte læge medlemmer.
På et tidspunkt fik Viborg Menighedspleje ved et ejendomssalg skabt en kapital, som hvert år genererede et pænt afkast, som blev anvendt til arbejdet i sognene, men dette er ikke længere muligt p. g. a.
de lave rentesatser. Så derfor udhules denne kapital langsomt men sikkert, hvorfor der er behov for din
støtte!
Viborg Menighedspleje var i sin tid fødselshjælper for sognemedhjælperordningen ved Viborgs kirker,
indtil det blev muligt at finansiere den med folkekirkens egne midler.
Viborg Menighedspleje driver i dag en aflastningstjeneste og en vågetjeneste.
Derudover får vi hvert år ansøgninger fra konfirmandfamilier, der beder om hjælp til at klare de ekstra
udgifter, der er forbundet med konfirmationen. Denne hjælp kan gøre den store forskel for konfirmanden på en festdag.
Vi uddeler hvert år gennem præsterne i de tilknyttede sogne julehjælp til særligt trængende, især
børnefamilier. Denne støtte er oftest begrænset til ca. 500 kr. pr. familie + 100 kr. pr. barn, men kan være
en stor hjælp for en familie med små midler.
Vi ser i disse år et stigende antal ansøgninger fra ovennævnte familier. Og det nye kontanthjælpsloft
bliver sandsynligvis årsag til endnu flere ansøgninger.
Derfor opfordres du til at give en julegave til mennesker, der har hårdt brug for en økonomisk håndsrækning. Menighedsplejen har konto nr.: 9255 - 2640 002 621 - som kan benyttes.
Medlem af menighedsplejens bestyrelse, Anne Kirstine Laugesen

Vestervang Kirkes julehjælp
I december måned samles der ved gudstjenester og andet, der foregår i kirken, ind til sognets
julehjælp, disse midler samt et tilskud fra Viborg Menighedspleje fordeles til børnefamilier,
der har det svært økonomisk og mangler en håndsrækning for at fejre jul.
Ansøgningsskema til julehjælp kan hentes på kirkekontoret (åbent 9-13 og
torsdag også 15-17)
For mere information kontakt: Else Kruse Schleef 29 33 64 12
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Årets juniorkonfirmander

„Kirke for dig“

Til søndagsgudstjenesterne er der et tilbud til de børn, der er i kirke:
Under prædikenen kan man gå ud i legerummet og få et lille frikvarter.
Kirken søger voksne, der vil være til stede i legerummet sammen med børnene.
Man skal have vagten ca. hver anden måned.
Hvis man har lyst til at være børnepasser, kan man henvende sig til Margit (21298940)

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 4.156,00 kr., som blev sendt til
Folkekirkens Nødhjælp.
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det nye MENIGHEDSRÅD

Michael Hansen		

Henning Østergaaard

Jørn Mathiasen		

Klaus Mærkedahl

Tove Jensen		

Jakob Blans		

Gerda Jespersen		

Jannie Mølgaard

Erik Rasmussen		

Torben Koed		

Else Kruse Schleef

6

Maria Louise Sønderby Andersen

Trine Hostrup

GUDSTJENESTER
Gudstjeneste og vintertid

En Salme af Lisbeth Smedegaard Andersen (1994 og 2000)
I går var hveden moden,
i dag står skoven hvid;
om lidt vil lærker kvidre
om sol og forårstid.
Der råbes mellem grave
om nu’ets evighed,
mens vinden lægger støvet
til ro et ukendt sted.
Vi tæller vore dage,
der hober sig til år,
og stædigt vokser stakken
af det, vi ikke når.
De store ord blir mindre,
og planer hentes ned
fra flugt mod morgenstjerner
til døsig aftenfred.
Derfor — på ugens morgen
må vi herhen igen,
hvor kirken åbner døren
som for en gammel ven.
Og ord får atter mening;
skønt vi har slidt dem ned,
kan de forundret synge
om håb og kærlighed
Her døber vi de spæde,
vi knytter hjertebånd
og beder, at de døde
må leve i Guds hånd.
De lærte os om troen,
der — rakt fra slægt til slægt —
gir ordet hjertets visdom
og eftertankens vægt.
Om alle vore drømme
forsvinder i det blå,
og skyggerne blir lange,
og mørket banker på,
skal kirken stædigt vidne
om troen, der består
og føjer dage sammen
i evighedens år.
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GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER 2016
Søndag, den 27. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1. søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9. Nadver med druesaft. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 4. december, kl. 10.00, Trine Hostrup.
2. søndag i advent. Prædiketekst: Lukas 21, 25-36.
Kirkefrokost. Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Søndag, den 11. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 11, 2-10. Luciaoptog ved kirkens børnekor.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Mandag, den 12. december, kl. 18.30, julegudstjeneste for Viborg-Asmild Rotary.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Tirsdag, den 13. december, kl. 10.00, juleindledning for Vestbyens Børnehus.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Onsdag, den 14. december, kl. 9.30, juleindledning for dagplejebørn.
Else Kruse Schleef.
Onsdag, den 14. december, kl. 19.30, de ni læsninger på 9 forskellige sprog.
Viborg Musikskoles Kor medvirker.
Torsdag, den 15. december kl. 10.00, juleindledning for Lupinmarken.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Fredag, den 16. december, kl. 10.00, juleindledning for Engelsborg.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Søndag, den 18. december, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
4. søndag i advent. Prædiketekst: Johs. 1, 19-28.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Tirsdag, den 20. december, kl. 9.30, juleindledning for STU
Trine Hostrup.
Torsdag, den 22. december, kl. 8.30, kl. 9.45 og kl. 11.00, juleindledning for
Vestervang Skole.
Else Kruse Schleef.
Lørdag, 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 eller Matt. 1, 18-25.
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.
Søndag, den 25. december, juledag kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk. 2, 1-14.
Mandag, den 26. december, 2. juledag kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Matt. 23, 34-39. Nadver med druesaft.
Lørdag, den 31. december, nytårsaftens gudstjeneste kl. 15.00, Trine Hostrup.
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GUDSTJENESTELISTE
JANUAR/FEBRUAR 2017

Januar
Torsdag, den 5. januar, kl. 17.00, Helligtrekongersaftensgudstjeneste med
stjernevandring. De Himmelblå synger. Else Kruse Schleef.
Søndag, den 8. januar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1. søndag efter Hellig Tre Konger. Prædiketekst: Mark. 10, 13-16.
Kirkefrokost.
Søndag, den 15. januar, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
2. søndag efter Hellig Tre Konger. Prædiketekst: Johs. 2, 1-11.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 22. januar, kl. 10.00, Trine Hostrup.
3. søndag efter Hellig Tre Konger. Prædiketekst: Matt. 8, 1-13.
Søndag, den 29. januar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
4. søndag efter Hellig Tre Konger. Prædiketekst: Matt. 8, 23-27.
Nadver med druesaft.

Februar
Søndag, den 5. februar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger. Prædiketekst: Matt. 17, 1-9.
Kirkefrokost.
Søndag, den 12. februar, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Septuagesima. Prædiketekst: Matt. 20, 1-16.
Søndag, den 19. februar, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Seksagesima. Prædiketekst: Mark. 4, 1-20.
Lørdag, den 25. februar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Børne Fastelavnsgudstjeneste.
Søndag, den 26. februar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Fastelavns søndag. Prædiketekst: Matt. 3, 13-17.
Nadver med druesaft. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 5. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 4, 1-11.
Kirkefrokost.
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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 Nød
hjælp 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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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 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)
Der serveres kaffe/the og kage ved hvert
møde: Pris 25 kr.
Tilmeldingen kan ske til Margit Rossmeisl
21298940 eller maro@km.dk

DEBATCAFÉ
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.
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 Aflastningsog Vågetjenesten?
30. marts: Oplægsholder: Sognepræst
Marianne Koch:
Fra havehad til haveglæde.
Pris for formiddagen inkl. kaffe med boller/
rundstykker: 25 kr.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS ÅRLIGE
SOGNEINDSAMLING
Den 12. marts 2017 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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JULENS ARRANGEMENTER
JULEKONCERT MED
VIBORG KAMMERKOR
Søndag den 27. 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.
LUCIAGUDSTJENESTE
Søndag den 11. december kl. 10.00
Luciagudstjeneste med kirkens børnekor.
DE NI LÆSNINGER
Onsdag den 14. 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 14th 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.

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.
7.12. - 25.1. - 8.2. - 22.2. - 8.3. - 22.3.
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SYNG JULEN IND
Mandag den 19., onsdag den 21. og fredag 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
aftener.
Gratis adgang
JULEINDLEDNINGER
Lige før jul er der juleindledninger for sognets
børn:
Onsdag den 14. dec. kl. 9.30: For dagplejemødre med børn og for hjemmegående forældre med børn. Tilmelding til kirkekontoret
senest 22. november.
Tirsdag den 13. dec. kl. 10.00: Vestbyens
Børnehus
Torsdag den 15. dec. kl. 10.00: Lupinmarkens
børnehave
Fredag den 16. dec. kl. 10.00: Engelsborg
Børnehave
Tirsdag den 20. dec. kl. 9.30: STU
Torsdag den 22. dec. kl. 8.30, 9.45 og 11.00: For
Vestervang Skole.
HELLIG TRE KONGERS
GUDSTJENESTE
Torsdag den 5. januar kl. 17.00 v. sognepræst
Else Kruse Schleef.
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.

AKTIVITETER
NYTÅRSGUDSTJENESTE
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.

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

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Lørdag den 25. 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.

VIBORG KIRKERADIO
Viborg Kirkeradio sender hver søndag fra kl.
20-21 gudstjeneste eller magasinprogram på
følgende frekvens:
Vibog og omegn: 93,8 Mhz

MENIGHEDSRÅDSMØDER
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.
KIRKEFROKOST
Der er kirkefrokost: Søndagene den 4. december,
den 8. januar, den 5. februar og den 5. marts.
– Det koster 40 kr. eksklusiv drikkevarer. Der
kræves ingen tilmelding.

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
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.

Glædelig jul og godt
nytår
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MØDESTEDET
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
De ni læsninger.
Onsdag den 14. december kl. 19.30
Julekoncert hvor julesalmer veksler med
læsning af julens tekster.Viborg Musikskoles
kor under ledelse af Ole Gad tolker julens
musik og teksterne vil blive læst på ni
forskellige sprog.
Efterfølgende serveres gløgg og æbleskiver.
Gratis adgang.
Syng Julen ind.
Mandag den 19., onsdag den 21. og fredag den
23. december kl. 19.00
Disse tre aftner er for hele familien, hvor
Vestervang Kirkes Pigekor med organist Jørgen
Ehlers synger julen ind.
Jubelkoret medvirker den 19. dec.
Det lille kor „De Himmelblå“ medvirker den
21. dec.
Den 23. dec. medvirker „Nissebanden“ og
„Jubelkoret“.
Gratis adgang.
Hellig Tre Kongers Gudstjeneste
Torsdag den 5. januar kl. 17.00
Julen synges ud Hellig Tre Kongers aften ved
hjælp af dobbeltkvartetten „De Himmelblå“.
I de vise mænds fodspor bevæger vi os ud af
kirken på en kort stjernevandring. Juletræerne
tændes for sidste gang. I ord og toner, lys
og stilhed er julefreden nærværende. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.
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Fasten. En vandring mod livets kilde
og fornyer. v. Poul A. Beck
Onsdag den 11. januar kl. 19.30
Visuel og festlig præsentation af og
smagsprøver på Poul A. Becks bog om fasten,
der udgives på forlaget Eksistensen i
begyndelsen af januar. Der er smagsprøver på
indholdet og vejen, vi går. Der lægges op til
drøftelse og dialog.
Koncert med Gorm Bull
Onsdag den 25. januar kl. 19.30
Koncert med Gorm Bull og Palle Hjorth hvor
koncerten er bygget op som en rejse fra fødsel
til død med lyrik af tre danske digtere: Halfdan
Rasmussen, Morten Nielsen og Gorm Bull, der
også har sat digtene i musik.
Entre: 50 kr. (Betales ved indgangen)
En Kirkedag i Vestervang om ytringsfrihed.
Lørdag den 28. januar kl. 9.30 -15.
Se side 16
Pandekager og Kyndelmisse
Onsdag den 1. februar kl. 17.00
Gudstjeneste for børn og voksne, med
efterfølgende pandekagespisning. Kom og vær
med til at fejre at lyset vender tilbage. Spisning:
Pris 40 kr. børn under 15 år gratis. Tilmelding
til spisning til kirkekontoret eller på 29336412
(hvis du ved det to dage før – ellers bare kom).
Filmaften. Luther
Onsdag den 22. februar kl. 19.00
Intet Luther-år uden Eric Tills store film fra
2003 om munken Martin, der fandt nye veje at
gå. Veje, som er ført til Danmark, og som vi i
dag bygger vores kirke og kristendom op over.
Hovedrollen spilles fremragende af Joseph
Fiennes.
Da filmen varer 2 timer, begynder vi kl. 19, og
sædvanen tro vender vi filmen over et glas vin
og en bid ost.

VESTERVANG KLUB
Vestervang Kirkes tilbud til sognets pensionister.
Klubben har to timers samvær i kirkens mødelokaler ca. hver anden torsdag fra kl. 14,30,
som det fremgår af nedenstående program. Der veksles med hyggeligt samvær, foredrag,
underholdning, sang og kaffebord. Er transport til samværene et problem, kan kirkebilen
benyttes. Ring da senest to timer forud til kirkens kontor tlf. 86 62 69 40.
Vestervang Klub er oprettet 1968 og ledes af en valgt bestyrelse bestående af Elsa Laustsen,
Birthe Kallestrup, Karen Mathiasen, Henning Østergaard og Jakob Bjerg. Man kan blive
medlem af Vestervang Klub og årskontingent er 50 kr.

Torsdag den 8. december kl. 14,30:
Lucia ved kirkens børnekor
Adventshygge
sognemedhj. Margit Rossmeisl, Vestervang.
Torsdag den 12. januar kl. 14,30:
Tanker i begyndelsen af et nyt år – sorrig og
glæde de vandre til hobe
pastor Jørgen Frost, Viborg.
Torsdag den 26. januar kl. 14,30:
Vi synger med Ernst og Jørgen
Ernst Poulsen og Jørgen Nielsen, Viborg.

Torsdag den 2. februar kl. 14,30:
Fortællekonen fra heden
„Mennesker jeg har mødt“
Ruth Dein, Skive.
Torsdag den 16. februar kl. 14,30:
Sydafrika – fra apartheid til demokrati –
de første tyve år
tidl. sekretær Jørgen Smed, Hvalpsund.
Torsdag den 2. marts kl. 14,30:
De hvide busser
rejseleder Arno Doktor Ans.

15

En Kirkedag i Vestervang om ytringsfrihed
Lørdag den 28. januar kl. 9.30 -15.

Har ytringsfriheden en grænse?

Om medier og etik. v. Poul Langagergaard
Cand. theol., præst og ledelsesrådgiver i egen konsulentvirksomhed.
Hvorfor er ytringsfrihed og pressefrihed afgørende for demokratiet?
Har friheden en grænse? Hvad har vi lært af Muhammed-krisen i
2006? Mediernes natur og magt, presse-etik og hvad vi skal bruge
den til? Når en kulturminister sender en mail til DR… Pressens virkelighed - og
den virkelige? Alternativer? Hvad byder kirken ind med – og hvad sker der, når
medierne byder kirken op til dans?
12-13 frokost

Sorg og glæde v. Nils Malmros

Nils Malmros’ ‘Sorg og glæde’ tager sit udgangspunkt i vinteren
1984. Filminstruktøren Johannes har været ude for at holde et
foredrag, og da han kommer hjem er katastrofen sket. Hans
kone Signe har i en psykose dræbt deres ni måneder gamle
datter, Maria. Smerten er ubærlig, men Johannes er alligevel
opsat på at beskytte sin kone mod et retssystem, der kan være
uforstående. Han vil derfor gøre, hvad han kan for at hjælpe
hende, for han føler selv skyld for hendes situation.
Hør Nils Malmros fortælle om autofiktion og ytringsfrihed: om filmen og dens
tilblivelse og de bagved liggende begivenheder.
Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 24. januar tlf. 86 62 69 40.
Pris: 150 kr. for hele dagen 80 kr. for enkelt foredrag

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 5. januar 2016

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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