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Træffes efter aftale
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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
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Præsterne og sognemedhjælperen
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Menighedsrådsformand
Michael Hansen, Merianvej 7.
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Flemming Damgaard.
Tlf. 86 66 14 71/29 92 95 50,
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1. kirketjener Frank Christensen.
Tlf. 61 65 52 33,
kirketjenere@gmail.com
2. kirketjener Jonna Brask
Christensen.Tlf. 40   83   79   78,
kirketjenere@gmail.com
Sognemedhjælper Margit Rossmeisl.
Tlf. 86 65 90 04, maro@km.dk
(indtil 1. januar)
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

2

KUNSTUDVALGET

Fotoklub for ambitiøse amatører
Der er ferniserig fredag den 12. januar 2018 kl. 16.00.
Hver tirsdag mødes medlemmerne i fotoklubben Fotorammen for at dele deres fælles passion, fotografi.
Er din familie blevet træt af altid at stå og vente på,
at lyset er helt perfekt, så du kan få et billede af solnedgangen? Eller er ord som lukkertid og hvidbalance sort
snak i dine ører?
Så skulle du måske gøre som en flok fotoentusiaster
fra Viborg-egnen. De mødes hver uge i fotoklubben
Fotorammen for at udveksle erfaringer, inspirere og
lære hinanden fototricks.
Det har de gjort, siden fem medlemmer oprettede
klubben i foråret 2012. De manglede et tilbud til
bredden.
„Vi er både begyndere, ambitiøse amatører og semiprofessionelle fotografer, så her er plads til alle. Man
skal hverken være ekspert eller have det dyreste udstyr.
I princippet kan man tage udmærkede billeder med sin
iPhone“.
Hver tirsdag mødes klubbens medlemmer for at
udveksle erfaringer, tips og tricks. De hjælper også
hinanden med at blive klogere på begreber som
komposition, beskæring og billedbehandling.
En klubaften kan også indeholde en fototur til
eksempelvis vandløbet ved Niels Bugges Kro, Karup
Flyveplads eller et sted med mulighed for at fange den
perfekte solnedgang.
I dag tæller klubben 51 medlemmer i alderen 21-80
år. Cirka en femtedel er kvinder.
„Kvinder er tit bedre til at se de gode motiver, hvor
vi mænd ofte har mere styr på teknik og udstyr. Så vi
supplerer hinanden og trækker på hinandens
kompetencer.
Det gode motiv ses gennem øjnene, ikke kameraet.
De fleste af Fotorammens medlemmer har et spejlreflekskamera. Men forudsætningen for at tage gode
billeder er ikke at have det dyreste kamera. Det vigtigste er de øjne, der kigger gennem kameraets linse.

TRE HURTIGE

OM TRO OG TVIVL
Af Else Kruse Schleef

I det daglige går vi måske ikke rundt og
bruger megen tid på at tænke over dét
med troen, tvivlen eller hvad vi kan bruge
kirken til. Men direkte adspurgt, hvad
svarer vi så?
Sognenyt stiller i en række korte
interviews forskellige mennesker tre
spørgsmål om deres tro, tvivl og syn på
kirken.
I sidste nummer af Sognenyt svarede
18 årige Mette Yde, og nu er turen
kommet til Astrid Dahl Westergaard.
Astrid Dahl Westergaard er pensionist
og bor i Vestervang Sogn. Her har hun
boet siden 2003. Astrid er mor til fem og
har 12 børnebørn og 17 oldebørn.

Hvad er tro for dig?

Tro for mig er en tro på kærlighed og
tilgivelsens mulighed. Jeg har den for det
meste. Jeg finder troens ro, når jeg beder
min aftenbøn, og jeg kan godt lide at høre
ord og salmer i kirken, som minder mig
om, at Gud er kærlighed og tilgivelse.
Men jeg har det svært med
trosystemer, hvis nogle vil bestemme,
hvordan man skal tro. Så har jeg det
bedre med, at der er noget, der er Guds
hemmeligheder.

Hvad tvivler du på?

På dårlige dage kan jeg tvivle på det samme,
som jeg ellers tror. Hvis meningen med det
hele er langt væk, og det ikke lader til at mine
bønner bliver hørt, så kan jeg tænke, passer
det mon det med kærlighed og tilgivelse? Men
for det meste tror jeg. Jeg kan ikke lide, når
nogen gør grin med andres tro. Jeg har lagt
mærke til, at jeg reagerer på blasfemi, og det
må være, fordi jeg selv tror.

Hvad bruger du kirken til?

Jeg begyndte at komme i kirken, fordi jeg var i

sorg, da jeg flyttede til Vestervang. Det var en
god veninde, der tog mig med. Hun lærte mig
at holde af at komme bl.a. til morgensang.
Kirken er et godt sted at møde andre
mennesker, ligeså snart jeg er inden for
døren, føler jeg mig velkommen, uanset
hvilken aktivitet jeg kommer til. Hver anden
mandag kommer jeg i værkstedscaféen, hvor
vi bl.a. laver ting til basaren. Her nørkler vi
og snakker om løst og fast. Det er et godt
fællesskab mellem forskellige mennesker,
og man behøver ikke kende nogen for at
komme. Jeg finder også en indre fred ved
gudstjenesterne om søndagen, når jeg er med
der. Især når det handler om kærlighed og
tilgivelse, for det er noget, der kan bruges i
hverdagen.
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SILVANSTJERNEN
Af Maria Louise Sønderby Andersen

Om vinteren kigger vi efter stjernerne. Når
vi går i mørket, så kan vi oftest ikke lade
være med at løfte hovedet og kigge op –
det er et forunderligt syn at se den mørke
himmel over os med de utallige små stjerner,
der lyser op og glimter i mørket.
Hjemme i præstegården har jeg også en helt
særlig stjerne. Den har stået på mit kontor i
et år nu. Det er nu ikke, fordi min stjerne er
værdifuld, den er ikke mange penge værd,
men for mig betyder den meget:
Min stjerne er skåret ud af en flyttekasse
fra Silvan.
Foran er den dekoreret med en masse små
glimtende stjerner. De mange små glimtende
stjerner har konfirmanderne møjsommeligt
klippet ud, og sognets børnehavebørn samt
beboerne på Katrinehaven har sat dem fast
på den store papstjerne ved julegudstjenester
sidste år. Sådan skabte vi sammen en stor
funklende stjerne.
Silvanstjernen er et billede på stjernen
over Betlehem. Den store stjerne, der lyste
op den nat, Jesus blev født. Stjerne var et
tegn på, at nu var Gud hos os mennesker,
og hyrderne og de vise mænd fulgte den til
stalden i Betlehem.
Stjernen er et håbets stjerne. Et håb om, at
nu er Gud med os; at han kommer helt ned i
øjenhøjde med os, fordi han blev født som et
menneske, levede og døde. Den giver os også
et håb om, at Gud vil være der for os, som han
var der for Jesus; at han vil følge med os hele
livet igennem og helt ind i gravens mørke, da
vil han omringe os med sin kærlighed.
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Silvanstjernen minder mig også om, at jeg
har meget at være taknemmelig over i mit liv.
En taknemmelighed over dem, der hjalp mig
med at lave den – lige fra min mand, der hjalp
med at skære den ud af flyttekassen, mine
konfirmander der klippede små stjerner ud af
glimmerpapir til de mange børn og voksne,
der hjalp mig med at dekorere Silvanstjernen
med de små glimtende stjerner.
Sammen fik vi stjernen til at lyse og glimte!
Glædelig jul!

Koordinationsudvalget for Viborgs kirker har lavet en aftale med
stiftsteolog Henning Thomsen om 4 foredrag i vinter/forår 2018.
De der har fulgt de tidligere års møder med Henning Thomsen om
teologen Bohnhoeffer, ved hvor godt og spændende Henning kan
formidle stoffet, så vi må anbefale at møde op i god tid til disse aftener.

Gudsbilledet – den røde tråd i Biblen?“
Tematekst:
Biblen er umiddelbart en bog på mere end 1100 sider, der dækker en historie på mere end 1200
år, som gennem snart 2000 år har været grundlag for utallige udlægninger og prædikener i vores
gudstjeneste. Er der en rød tråd bag alle disse tal? Hvad drejer det sig om i denne bog? Det
korte svar er: Gud, verden og mennesket. Men er det så ét billede, vi får, af disse „evige tre“ –
eller skifter det? Og hvad kan vi bruge det til i dag?
Alt dette sætter vi fokus på gennem 4 afteners fortællinger i foråret 2018.
Fortæller er stiftsteolog Henning Thomsen, Viborg – en erfaren underviser og formidler.
De begynder i hvert tilfælde klokken 19.30 og varer til 21.45. Der kræves ingen andre
forudsætninger for at deltage end lysten til at være med.
Kaffe og kage kr. 25,00
Onsdag den 17. januar i Sognesalen, Søndermarkskirken
„Gud og menneskene“
Beretningen om den bibelske histories hovedpersoner fra Abraham til menigheden.
I begyndelsen optræder Gud som magten, der sætter grænser og griber ind over
for mennesket. Senere bliver han selv én af dem. Kristendommen er den eneste
religion, der har tænkt, at almagten gør Gud ufuldkommen. En spændende fortælling.
Onsdag den 7. februar i Margrethegården, Overlund
„Fra underet til det forunderlige“
Det ældste af evangelierne er skrevet af Markus.
Han skaber selve genren: en sammenhængende fortælling om Jesus fra Nazareth.
Men hvad lægger han så vægt på at fortælle? Her venter der solide overraskelser.
Onsdag den 28. februar i Sortebrødrehus
„Det hele står og falder med ånden“
Matthæus og Lukas er ikke tilfredse med Markus-fortællingen. Fordi de vil have
andre sider af Jesus-historien frem. Matthæus vil hele tiden sammenligne Jesus
med Moses, og Lukas vil have mere ånd ind i beretningen. Se, hvordan de begge
gør, hvad de kan for at trække deres kæpheste frem.
Onsdag den 21. marts i Vestervang Kirke
„Tilbage til begyndelsen“
Resultatet er, at forfatteren til Johannesevangeliet provokeres til at søge tilbage til
udgangspunktet. Når det gælder fortællingerne: altså Markusberetningen.
Og når det gælder indholdet: altings tilblivelse.
Nu bliver det for alvor klart, at et evangelium er en prædiken og ikke en historisk
kildeberetning.
Hvordan prædiker vi i dag?
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Efterårets juniorkonfirmander er pigerne fra 3. årgang.
Vi er hver onsdag gået gennem garderobeskabet for at komme ind i Narnias univers.

„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 Else (29 33 64 12)

Årets høstgudstjeneste
blev fejret den 17. 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 2.900,50 kr., som blev sendt til
Folkekirkens Nødhjælp.
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TAK

„Hvor heldig må jeg have lov at være, at der er så
meget, som gør det så svært at sige farvel!“
Sådan siger Peter Plys!
Den situation er jeg også i, når jeg til årsskiftet
går på pension fra mit arbejde i Vestervang
Kirke.
For mig har det været en stor lykke, at jeg for
19 år siden ved et tilfælde havnede i Vestervang
Kirke.
Helt fra begyndelsen har jeg følt mig hjemme
i sognet, hvor jeg virkelig blev taget godt
imod. Folk i Vestervang Sogn er i en særlig
grad omsorgsfulde og overbærende over for
hinanden. Det har jeg mærket meget, når jeg har
været sammen med mange forskellige mennesker
til alle hverdagsaktiviteterne, der er i kirken.
Desuden har jeg selv oplevet, at der altid er hjælp
at hente fra mennesker, der har øje for, hvordan
andre har det.
Den slags folk er Vestervang rig på!
Der er stor glæde ved fællesskabet, men også
altid vilje til at lukke andre ind.
Det er mit håb, at Vestervang Sogn fortsat vil
være et sted, hvor det er godt at være.
Tak til alle – både små og store – unge og
gamle, som jeg i årenes løb har lært at kende.
Margit

Afskedshilsen til en populær sognemedhjælper
i Vestervang Kirke
Den 9. oktober modtog jeg/vi en opsigelse fra Margit
Rossmeisel.
Desværre var denne meddelelse, at hun efter 19 år i Vestervang Kirke havde valgt at opsige sin stilling med sidste arbejdsdag den 31. december 2017. Som hun selv siger, er begrundelsen,
at hun syntes, at tiden er til at nyde pensionisttilværelsen.
Vi syntes godt, vi kunne have haft glæde af dig, Margit, i
mange år endnu men har også fuld forståelse for din beslutning.
Margit har været en meget aktiv medarbejder med mange forskellige opgaver. Sådan lidt firkantet sagt, har hun beskæftiget
sig med sognets beboere fra vugge til grav.
Det gælder for eks. arbejdet med børn, jubelkoret, at besøge
sognebørn ved fødselsdage med mere. Der kan nævnes meget,
meget mere. Jeg vil henvise til Vestervang Kirkes hjemmeside, her vil I kunne se Margits mange arbejdsområder. Vi er rigtig mange, der vil komme til at savne dig, din indsats og dit smil.
Vi vil gerne ønske dig, Margit, en rigtig god og lykkelig fremtid som pensionist.
Vi tror, det vil tage dig nogen tid at vænne dig til ikke at have så travlt.
På Vestervang Kirke og menighedsrådets vegne.

Michael Hansen

3. søndag i advent d. 17. december vil det glæde menighedsrådet at se
så mange som muligt efter gudstjenesten til afskedsreception for Margit
ca. kl. 11.00 i kirkens lokaler.
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GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER 2017
Lørdag den 2. december kl. 11.00, Else Kruse Schleef.
Julegudstjeneste Katrinehaven.
Søndag den 3. december, kl. 10.00, Trine Hostrup.
1. søndag i advent. Prædiketekst: Lukas 4, 16-30.
Jubelkoret medvirker. Kirkefrokost.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Søndag den 10. december, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Luciagudstjeneste.
2. søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 25, 1-13.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Tirsdag den 12. december kl. 9.00, Juleindledning Vestbyens Børnehus.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Tirsdag den 12. december kl. 10.00, Juleindledning Børnehaven Lupinmarken.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Onsdag den 13. december kl. 9.30, Juleindledning dagplejemødre og børn.
Else Kruse Schleef.
Onsdag den 13. december kl. 19.30, De ni læsninger på 9 sprog.
Else Kruse Schleef. Viborg Musikskoles Kor medvirker.
Torsdag den 14. december kl. 10.00, Juleindledning Børnehaven Engelsborg.
Maria Louise Sønderby Andersen.
Søndag den 17. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i advent. Prædiketekst: Lukas 1, 67-80.
Indsamling: Menighedsplejen juleuddeling i Vestervang Sogn.
Efterfølgende afskedsreception for Margit Rossmeisl.
Torsdag den 21. december kl. 8.30, kl. 9.45 og kl. 11.00, Juleindledninger Vestervang
Skole. – Else Kruse Schleef.
Søndag den 24. december, Juleaften.
kl. 13.00: Maria Louise Sønderby Andersen.
kl. 14.15: Else Kruse Schleef.
kl. 15.30: Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Lukas 2, 1-14.
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.
Mandag den 25. december kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juledag. Prædiketekst: Johs. 1, 1-14.
Tirsdag den 26. december kl. 10.00, Trine Hostrup.
2. Juledag. Prædiketekst: Matt. 10, 32-42.
Søndag den 31. december kl. 15.00, Else Kruse Schleef.
Nytårsaftensgudstjeneste.

8

GUDSTJENESTELISTE
JANUAR/FEBRUAR 2018

Januar
Fredag den 5. januar kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Hellig Tre Kongers aftensgudstjeneste med stjernevandring. Trompet: Jørgen Heick.
Søndag den 7. januar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1. søndag efter Hellig Tre Konger. Prædiketekst: Mark. 10, 13-16.
Kirkefrokost.
Søndag den 14. januar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag efter Hellig Tre Konger. Prædiketekst: Johs. 4, 5-26.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 21. januar kl.10.00, Else Kruse Schleef.
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger. Prædiketekst: Johs. 12, 23-33.
Søndag den 28. januar kl. 10.00, Trine Hostrup.
Septuagesima. Prædiketekst: Matt. 25, 14-30.
Nadver med druesaft.

Februar
Søndag den 4. februar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Seksagesima. Prædiketekst: Mark. 4, 26-32.
Kirkefrokost.
Lørdag den 10. februar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Børne-fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning. Konfirmander medvirker.
Søndag den 11. februar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Fastelavns søndag. Prædiketekst: Lukas, 18, 31-43.
Søndag den 18. februar kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
1. søndag i fasten. Prædiketekst: Lukas 22, 24-32.
Søndag den 25. februar kl.10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag i fasten. Prædiketekst: Mark. 9, 14-29.
Gudstjenestesamtale. Nadver med druesaft.
Søndag den 4. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i fasten. Prædiketekst: Johs. 8, 42-51. Konfirmander medvirker.
Søndag den 11. marts kl. 10.00, Trine Hostrup.
Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 24-35, (36-37).
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
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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
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.
Ved udvalgte gudstjenester medvirker konfirmander:
Lørdag d. 10. februar og søndag d. 4. marts.
Morgensang tirsdag og torsdag
kl. 9.30-9,45
Til Høstgudstjenesten havde auktionarius stor
hjælp af Magnus
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LILITTERATURKREDS
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 17.1.
Onsdag den 7.2.
Onsdag den 21.2.
Onsdag den 14.3.
Onsdag den 4.4.

		

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.

Vestervang Kirke
søger kirke- og kulturmedarbejder.
Se stillingsopslag på kirkens hjemmeside.
Ansøgningsfrist den 15. december.

DEBATCAFÉ 2017-2018
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.
Kl. 9.30 er der mulighed for at være med til
morgensang.
Kl. 9.50 er der formiddagskaffe.
Kl. 10.00-11.30 er der først et kort oplæg
og dernæst debat i mindre grupper ved
bordene.

Der er debatcafé følgende torsdage:
18. januar: Oplægsholder:
Veterankoordinator ved Viborg kommune
Michael Printzlau Vester
Veteraner, pårørende og samfundet

15. februar: Oplægsholder:
Studerende på 3K og medarbejder ved
Søndermarkskirken Allan Møller Wiinberg
Mænd i kirkeligt fællesskab – hvorfor?
15. marts: Oplægsholder:
Villy Hoffmann
Hvordan kan vi gøre livet bedre for og med
hinanden?
Pris for formiddagen inkl. kaffe med boller/
rundstykker: 25 kr.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS ÅRLIGE
SOGNEINDSAMLING
Den 11. marts 2018 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 før udgangen af februar.
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JULENS ARRANGEMENTER
JULEKONCERT MED
VIBORG KAMMERKOR
Søndag den 3. december kl. 16.00
Viborg kammerkor er et kor for ambitiøse
amatørsangere. Under ledelse af Ingegerd
Bogh 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.
LUCIAGUDSTJENESTE
Søndag den 10. december kl. 10.00
Luciagudstjeneste med kirkens børnekor.
DE NI LÆSNINGER
Onsdag den 13. 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 13th 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.

Glædelig jul og
godt nytår
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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.
Onsdag den 7. december
fra 9.30-ca. 10.15.
SYNG JULEN IND
Tirsdag den 19., torsdag den 21. og lørdag den
23. december kl. 19.00
Disse tre aftener er for hele familien, hvor
Vestervang Kirkes Pigekor med organist
Jørgen Ehlers synger julen ind.
Jubelkoret medvirker den 19. december.
Andrea Heick Gadeberg medvirker den 21.
december.
Den 23. december medvirker „Nissebanden“
og „Jubelkoret“. – Gratis adgang.
Programmet varer ca. ½ time hver af de tre
aftener. – Gratis adgang.
JULEAFSLUTNINGER
Børnehaverne:
Vestbyens Børnehus: Tirsdag den 12. dec. kl.
9.00.
Lupinmarken: Tirsdag den 12. dec. kl. 10.00
Engelsborg: Torsdag den 14. dec. kl. 10.00
Dagplejemødre med børn: Onsdag den 13.
dec. kl. 9.30
Skolen: Torsdag den 21. dec. kl. 8.30, 9.45 og
11.00.
HELLIG TRE KONGERS
GUDSTJENESTE
Fredag den 5. januar kl. 17.00
Julen synges ud Hellig Tre Kongers aften. I de
vise mænds fodspor bevæger vi os ud af kirken
på en kort stjernevandring. Juletræerne tændes
for sidst gang.
Medvirkende: Jørgen Heick på trompet.
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 søndag 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 10. februar kl. 10.00:
Alle børn i hele sognet er velkomne, og man
må meget gerne være klædt ud. Konfirmander
medvirker. Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller til alle, og FDF arrangerer tøndeslagning på plænen foran kirken.

FILMAFTEN:
MANCHESTER BY THE SEA
Onsdag den 7. februar kl. 19.00
Kom og se Kenneth Lonergans smukke
oscarbelønnede skildring af et menneske
og hvad det rummer. En film om
sorg, skam, skyld og håb. Dramaet
’Manchester by the Sea’ handler om Lee
Chandler, der må tage sig af sin nevø
Patrick, da drengens far dør. Onklen er
nu tvunget til at vende tilbage til den lille
fiskerby i Massachusetts, som han ellers
havde forladt af en årsag.

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 3. december, den 7. januar og
den 4. februar.
– 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
Mandag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens
ungdomslokaler
i kælderen.

Film, ost og vin 40 kr.
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MØDESTEDET
Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag den 3. december kl. 16.00

Viborg kammerkor er et kor for ambitiøse
amatørsangere.
Under ledelse af Ingegerd Boe 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.
De ni læsninger
Onsdag den 13. 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
Tirsdag den 19., torsdag den 21. og lørdag den
23. december kl. 19.00
Disse tre aftener er for hele familien, hvor
Vestervang Kirkes Pigekor
med organist Jørgen Ehlers synger julen ind.
Jubelkoret medvirker den 19. december.
Andrea Heick Gadeberg medvirker den 21.
december.
Den 23. dec. medvirker „Nissebanden“ og
„Jubelkoret“. – Gratis adgang.
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Hellig Tre Kongers gudstjeneste
Fredag den 5. januar kl. 17.00
Julen synges ud Hellig Tre Kongers aften. I
de vise mænds fodspor bevæger vi os ud af
kirken på en kort stjernevandring. Juletræerne
tændes for sidst gang. Efter gudstjenesten er
der kirkekaffe. Medvirkende: Jørgen Heick på
trompet.
Koncert med Cæcilie Norby
Onsdag den 31. januar kl. 19.30
Koncert med
Cæcilie Norby og
Lars Danielsson
(bas). Den danske
jazzsangerinde
giver publikum
en helt enestående
musikalsk oplevelse. Koncerten arrangeres i samarbejde
med Viborg Bibliotek. Billetter: 100 kr. kan
købes på http/billetter.bemaerkedage.dk.
Filmaften: Manchester By the Sea
Onsdag den 7. februar kl. 19.00
Kom og se Kenneth Lonergans smukke
oscarbelønnede skildring af et menneske og
hvad det rummer. En film om sorg, skam,
skyld og håb. Dramaet ’Manchester by the
Sea’ handler om Lee Chandler, der må tage
sig af sin nevø Patrick, da drengens far dør.
Onklen er nu tvunget til at vende tilbage til
den lille fiskerby i Massachusetts, som han
ellers havde forladt af en årsag. Film, ost og
vin 40 kr.
Koncert med Voxbox
Onsdag den 28. februar kl. 19.30
Vox Box er Viborgs rytmiske koncertkor,
der ledes af Pavlina Selehi og pianist Anders
Hjort Nielsen. Der synges a capella i op til 6
stemmer. Sangene er lækre arrangementer af
kendte popsange. Gratis adgang

VESTERVANG KLUB
Vestervang Kirkes tilbud til specielt den lidt ældre generation, som gerne vil mødes i hyggeligt
fællesskab med et vekslende programudbud, sang og kaffebord med lækre hjemmebagte boller
og kager.
Programmet strækker sig over to timer, og møderne afholdes ca. hver anden torsdag. Er transport
til møderne et problem, kan kirkebilen benyttes ved at ringe til kirkekontoret på tlf. 86 62 69 40
senest to timer før mødet.
Vestervang Klub ledes af en valgt bestyrelse p.t. bestående af Lisbeth Nielsen, Karen Mathiasen,
Birthe Kallestrup, Ib Jørgensen, Henning Østergaard og Ernst Poulsen. Klubben er oprettet i
1968, og årskontingentet er 50,00 kr.

Torsdag den 7. december kl. 14.30:
Lusiaoptog ved kirkens børnekor
ved Margit og Jørgen

Torsdag den 11. januar kl. 14.30:
Nytåret er tiden, hvor vi skuer tilbage på
året der gik. Og tiden hvor vi ser frem.
Hvad venter vi, hvad ønsker vi….
Ungdomspræst Trine Hostrup.
Torsdag den 25. januar kl. 14.30:
Provo og poet – om Jeppe Aakjær
Hans Jørgen Lysholm, Viborg.
Torsdag den 8. februar kl. 14.30:
Fra københavnerdreng over politibetjent til
sognepræst i Simested
Tidl. sognepræst Herbert Wilson.

Adventshygge og julehistorier
ved Jakob Blans

Torsdag den 22. februar kl. 14.30:
At leve med forandringer
Birthe Kristine Jensen, Bruunshåb.
Torsdag den 8. marts kl. 14.30:
Musik med Søren, Jens og Lisbeth
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En Kirkedag i Vestervang om ytringsfrihed
Ud i verden?

Lørdag den 27. januar kl. 9.30-15.00
9.30-10.00 Kaffe, rundstykker og morgensang
Folkelighed og folkestyre
Sognepræst og tidligere folketingsmedlem, Pernille Vigsø Bagge har efter
10 år i Folketinget fået embede i folkekirken i Løgstør-AggersborgKornum-Løgsted. Med udgangspunkt i Luther, ligestilling, folkelighed
og folkestyre fortæller hun om folkekirkens rolle i Danmark og
Danmarks rolle i verden.
12-13 frokost
Folkemusik fra alverdens kirker
Koncert v. Ensemble Nordica.

Foto: Xiao Rong

Ensemblet består af tre kinesiske
musikere: Sun Yuming, Zhang
Yu og Jin Xiaoyun og to danske
musikere: Peter Arendt og Betty Arendt. Peter og Betty Arendt
var de første til at hente begrebet
verdenskirkemusik til Danmark.
Parret har givet hundredvis af koncerter og workshops i det meste af
verden. De underviser endvidere
jævnligt på liturgiske seminarer i
Danmark, Norge og Tyskland og
har medvirket i adskillige DR
TV- og radioudsendelser.

Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 23. januar tlf. 86 62 69 40.
Pris 150 kr. for hele dagen og 80 for enkelt foredrag / koncert.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 5. januar 2018

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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