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Så er vi igen gået ind i et nyt år med mange spændende opgaver foran os.
Når dette blad læses, har vi allerede taget hul på en
del af året.Men jeg vil gerne benytte lejligheden til
at ønske alle et godt og lykkebringende nytår 2017.
Jeg vil i dette indlæg fortælle lidt om valg til nyt menighedsråd.
Der var, som I alle nok ved, valg til menighedsråd i november
2016.
I Vestervang blev der afholdt en sogneaften med information
om muligheder og regler for valg.
På mødet fandt man frem til 10 medlemmer og 2 suppleanter,
det er det antal, der skal være, da vores sogn nu har over 5000
sognebørn.
Aftenen sluttede herefter med forslag om aftalevalg, og der kom
ikke efterfølgende forslag om andre lister.
Jeg vil rigtig gerne takke det gamle råd for godt og konstruktivt
samarbejde gennem 4 år.
Tak for jeres indsats på forskellige poster. Til det nye råd de
næste 4 år vil jeg gerne byde alle nye velkomne.
Og naturligvis også en tak til dem der valgte at fortsætte. Jeg
glæder mig til samarbejdet med jer alle.
Nu da disse linjer skrives, har vi haft de første 2 møder, hvor
alle udvalg er nedsat, det gælder både de lovpligtige og også alle
udvalg for de mange aktiviteter i Vestervang Kirke. Og det er
mange. Se www.vestervang-viborg.dk herunder også sogn.dk
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle udvalg fra
menighedsrådet og frivillige, som har ydet en stor, meget stor,
indsats for aktiviteter i kirken, det er uforklarligt, hvad der herfra
bliver ydet af kræfter.
Lad mig forsigtig nævne, at det vi kalder markedsudvalget, hver
andet år i november laver en basardag, med et typisk overskud på
30 til 35.000 kr. Udvalget fordeler så på bedste vis overskuddet til
forskellige aktiviteter.
Men der er mange andre udvalg med frivillig indsats, som
fortjener stor anerkendelse, det være hermed gjort.
Følgende investeringer er planlagt i 2017: Opstilling af nye
cykelstativer, renovering af kime- og ringeanlæg til klokkespil, og
så fortsætter vi naturligvis med vores ønske om bevilling af midler
til klokketårnet.
Igen i år vil der være stor aktivitet med udstillinger på
gallerigangen, koncerter med videre, bl.a. i november med
Caroline Henderson, men der er mange andre i årets løb. Vi
har i efteråret 2016 startet op med en modernisering af vores
hjemmeside. Ligeledes er Sognenyt ændret i format. Jeg vil
opfordre til, at man besøger vores hjemmeside som tidligere
nævnt www.vestervang-viborg.dk – her kan man følge alle
aktiviteter i kirken.
Jeg vil slutte mit indlæg med at takke personalet for deres
indsats i kirken, en indsats som gør, at vi kan være stolte af
det fremmøde, der er til Vestervang Kirkes arrangementer af
forskellig art.
Men igen: Følg med i Sognenyt og på hjemmesiden, så vil I
være opdateret.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle en rigtig god sommer.
Michael Hansen

STÅSTED
Else Kruse Schleef

„Her står jeg og kan ikke andet!“ sådan er
Martin Luther kendt for at have sagt, da han stod
anklaget for kætteri foran kejseren på rigsdagen
i Worms.
Da provstiets præster sidste sommer var på
studietur til Wittenberg, købte jeg „Lutherstrømper“ med hjem som gave til husets teenagedreng. For er der nogen, der kan stå fast, så er det
teenage-børn og strømperne blev flittigt brugt,
med et smil på læberne, og hurtigt slidt op.
„Her står jeg og kan ikke andet“… Hver gang
mine forældre synes jeg skal noget andet. Det er
godt med et ståsted.
Historisk ståsted
I år fejrer vi reformationsjubilæum, og i den
anledning vil Viborg midtby d. 22. marts stå på
den anden ende, når alle 7. klasser i provstiet
holder temadag i anledning af reformationen.
Som optakt til dagen har også konfirmander
i Vestervang arbejdet med reformationen, og
hvad Martin Luthers tanker betyder for os i
dag. Bl.a. har der været konfirmander, der har
lavet rollespil og dermed levendegjort netop den
situation, hvor Luther står fast over for kejseren.
Hvad fik han ud af at stå fast? Ja han blev
fængslet og stræbt efter livet, nytteværdien af at
stå fast var til at overse i situationen.
Hvorfor stod han fast? Det gjorde Luther,
fordi han havde opdaget, at det alene er Gud, der
frelser mennesker. Ingen andre skal blande sig i
det spørgsmål.
Luthers ståsted var, at Gud er stor, og at hans
nåde kun kan modtages gennem tro.

spørgsmålet om, hvorvidt han vil konfirmeres.
Konfirmeret er noget man bliver. Det er
Gud, der er aktiv. Ingen anden skal blande sig.
Hverken præst eller forældre kan blande sig i
forholdet mellem konfirmanden og Gud. Gud
velsigner. Konfirmanden står og kan ikke andet.
Hvad får konfirmanden ud af det? Ja, nogle
vil måske her svare en fest og en masse penge
og gaver, og det er også en vigtig del af det hele.
Men faktisk er det slet ikke det vigtigste. Det
vigtigste er et ståsted, hvor konfirmanden mindes
om, at der er noget i livet, der er større end dig
selv. Noget der er et mål i sig selv og netop ikke
blot et middel til opnå noget andet. Nemlig:
kærlighed. Den kærlighed vi får fra Gud og vores
kære og den kærlighed vi giver videre, på hver
vores mere eller mindre akavede facon.
Påskens ståsted
Her står jeg og kan ikke andet!
Udtrykket kan nok rumme teenagerens
stædighed, og uvirksomhed. Men ståstedet er
også herligt fri for nytteværdi og spørgen efter
alt det, man skal kunne. Nærværets ståsted.
Ja påskens ståsted. Hvor man bare må trække
vejret og være. Her har man lov at stå og tanke
op på onde og gode dage. Gud er stor. Gud
handler. I smilet, i forårslyset, der vender tilbage,
i det levende håb, som rækkes os i kraft af Jesu
opstandelse fra de døde.
Glædelig påske!

Aktuelt ståsted
Da en af konfirmanderne pludselig stod der og
var Luther i rollespillet, kom vi til at snakke om,
hvad det er, der sker til konfirmationen d. 12.
maj.
Også her står konfirmanden alene foran
lteret og Gud og kan ikke andet. Her har
konfimanden et ståsted i livet. Et ståsted
han viser bare ved at møde op. Derudover
kan konfirmanden ikke andet. Han kan ikke
bevise nytteværdien af det ja tak, han siger til
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NÅR DET ER FORÅR IGEN
Cand.mag. og freelance journalist,
Lone Weinreich Fisker
Lige så snart et nyt år er bare en håndfuld uger
gammelt, begynder mange mennesker at se frem
mod foråret med alt det liv og lys, netop dén
prægtige årstid fører med sig. Børn og voksne,
unge og ældre, lægger planer for alt det, man
skal nå at lave og gøre, når dagene, aftnerne og
nætterne igen bliver lange og lyse, og selv er
jeg ikke nogen undtagelse. Jeg elsker foråret og
udsigten til flere måneder med åben terrassedør,
åbne vinduer og vasketøj, der igen kan hænges op
udenfor, og som bagefter kan bæres ind med den
herligste duft af – ja! – et dansk forår.
Himlen synes højere, luften lettere og cyklen
nemmere at træde, når man f.eks. begiver sig ud
på landevejen på cykel, og når man pludselig
bliver opmærksom på, at der da forresten i
forhold til ugen før nu er gået lidt længere tid,
inden lyset skal tændes på cykellygten. Man
sprudler af virketrang og -lyst, mens livet i det
hele taget for manges vedkommende føles lettere,
når netop lyset og varmen og alt, hvad de to
elementer fører med sig, vender tilbage.
I april og maj, hvor mange af landets
13-14-årige unge mennesker bliver konfirmeret,
er det rørende at køre gennem de små landsbyer
rundt omkring i landet og se de flag-alléer,
som borgerne mange steder sætter op til
anledningen. Ved kirkerne ser man de glade
og forventningsfulde unge mennesker stå i for
pigernes vedkommende de fine, hvide kjoler,
mens drengene i mange tilfælde er klædt i sort
eller blåt og på flere måder bare forekommer at
være vokset både mentalt og fysisk i det trekvarte
år, de har gået til konfirmationsforberedelse.
Nu er de unge teenagere så klar til at træde ind
i de voksnes rækker, som det populært hedder i
mange af talerne ved festen bagefter, og ikke så
snart er konfirmationerne overstået, før mange
af de lidt ældre teenagere – nemlig studenterne
– så springer ud. Det sker i maj og juni, hvor det
sene forår går over i tidlig sommer. Også det er
pragtfuldt.
Er man heldig at have en have eller på anden
måde at have naturen tæt på sit hjem, kan der
næsten gå sport i at holde øje med, hvordan
foråret vælter frem, og hvordan alting springer
ud faktisk fra dag til dag. I min egen have er vi
så glade for at have nogle store, gamle æbletræer,
som har stået i haven siden 1956, og hvert år

4

er det en stor glæde først at se, hvordan der på
grenene hen på foråret kommer små knopskud,
som så senere udvikler sig til de flotteste hvide
blomster, inden bladene falder af, og der så
kommer æbler. Det er en dejlig cyklus at følge
med i på første parket, og skønt er det også
at have både syrener og jasmin-buske i sin
have. Få ting dufter efter min mening ikke
meget bedre end netop syrenen og jasminen.
I naboens have mod nord blomstrer der hvert
år det fineste og prægtigste kirsebærtræ, hvis
lange og årgamle grene står som lange arme op i
den blå forårshimmel og efterlader et syn, som
kan få én til at drømme og mindes. Det samme
gælder egentlig synet af en tyk og mørkegrøn
græsplæne, som nok for de fleste mennesker i alle
aldre til stadighed vil være skøn at betræde – især
med bare tæer.
Har man dyr, er det også hvert år bevægende
at se, hvor glade og fulde af liv, mange af dyrene
bliver i takt med foråret og sommerens komme.
Køerne, der lukkes ud på græs, springer rundt
og bukker med hovedet af glæde, og det samme
kan man se på hestene, der med en stille forårseller sommervind i manken, i høj fart galopperer
marken tynd. Min families egne høns, der får
lov til at gå frit i haven, kagler om kap og roder
lystigt i jorden efter orm og insekter, og katten,
der helst undgår kulde og vinter, lister ud af
terrassedøren med højt hævet hale og finder sig
en plads i solen. Heller ikke dette syn kan jeg
nogensinde blive træt af.
Johannes V. Jensen – digteren, der var
himmerlænding med stort H – var også glad for
foråret. I „Den grønne søde vår“ fra 1920 skriver
han f.eks.:
Den grønne søde vår
igen på jorden går.
Se, solen drypper ild,
og vinden er mild.
Søndenvind, vandresind!
Træk vogn af hus, tag kæp ved krog!
Følg med, følg med på forårstog,
med knark af hjul og knirk af åg
– vidt ud i verden.
Så enkelt kan det siges også i 2017, næsten
hundrede år senere: Følg med på forårstog! Se og
nyd nu det forår, vi har netop nu – med alt, hvad
det indeholder af dufte, lyde og oplevelser.

DE NYE I

MENIGHEDSRÅDET
Jeg har sagt ja til menighedsrådsarbejdet, fordi jeg gerne vil gøre et
stykke arbejde for vores kirke. Jeg har boet i Vestervang Sogn
siden 1967. Jeg er uddannet sygeplejerske og senere en prælimenær
organist eksamen. Jeg har været ansat i Folkekirken i 30 år, og har
arbejdet med børne- og ungdomskor. I mange år har jeg været med i
søndagsskolearbejdet i Vestervang Sogn hvoraf vi har haft Børneklub i
vores hjem i 10 år, senere blev dette arbejde flyttet til Hans Tausens
Hus. Jeg er med i frivilligt arbejde bl.a. „Sol og sommer“ og
kirkefrokoster i Vestervang Kirke. Gerda Jespersen
Som Nyt medlem af menighedsrådet ved Vestervang Kirke og sogn, vil
jeg gerne fortælle lidt om mig selv. Mit navn er Jakob Blans, født 1949 og
opvokset i Silkeborg. Efter skoleforløbet ophold et år i USA og senere
et halvt år i England. Uddannet børneforsorgspædagog fra Ikast og har
arbejdet inden for børneforsorgen i nogle år. Blev i august 1976 ansat
indenfor Folkekirken, først som kirketjener og kirkegårdsassistent, senere
som kirketjener, kirkesanger, kasserer og kontrabogsfører og gik på pension
for 2 år siden. Jeg blev gift med Jette i 1984, fritidspædagog og diakon. Vi
har 2 dejlige piger, Kristine og Louise, der er gift. Den ene med Jacob fra
Hammerum og den anden med Esben her fra sognet. Vi har fået vores første
barnebarn, som kommer til at hedde Ebbe. Jette er født i Viborg, og har stadig sin mor her. Vi
har været engageret i forskelligt kirkeligt arbejde, KFUMs Soldatermission, Kirkens Korshær,
bibelkredse mv.
Vi flyttede til Vestervang for to år siden og er blevet vel modtaget her.
Som menighedsrådmedlem vil jeg bakke op om Vestervang Kirke, som inspirationscenter for
sognet for kristen tro og livsindhold, altid med evangeliet, det glædelige budskab, som grundlag.
Jakob Blans.

Erik Rasmussen

Jeg er født i København i befrielsesåret 1945, 11 mdr. efter blev jeg
anbragt hos en plejefamilie, som på daværende tidspunkt kunne være
mine bedsteforældre. Jeg fik hele min opvækst hos denne familie, idet jeg
fra et meget tidligt tidspunkt blev fortalt, at jeg ikke var deres barn . Jeg
gik i skole på Brønshøj Skole, hvorfra jeg fik mellemskolesksamen. Efter
endt skoletid kom jeg i lære som tjener, det var ikke et fag, som jeg selv
havde ønsket, men som tiden var den gang, måtte jeg finde mig i, at mine
„forældre“ havde fundet lærepladsen til mig.
Efter endt læretid aftjente jeg min værnepligt, og blev hjemsendt som
korporal i militærpolitiet.

Jeg har suppleret min viden med flere forskellige kurser, f.eks. merkonom i driftsledelse og
lederkurser samt maskinteknik.
Herefter har jeg haft mange forskellige jobs bla. kontor, produktion, arbejdsleder og reservejob
som tjener. Jeg har været pensioneret de sidste 11 år.
Da jeg er en nysgerrig person stillede jeg på opfordring op til menighedsrådet 2016, idet jeg
gennem længere tid har haft lyst til at prøve kræfter med hvervet.
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Kort præsentation

Thorben Koed Thomsen

Jeg er født i 1943. Skolegangen foregik på blindeinstituttet ved
Kalundborg og senere i København. Jeg flyttede i 1968 til Viborg,
hvor jeg havde fået arbejde som socialrådgiver på børnepsykiatrisk
afdelingen ved åbningen 1. august. I sommeren 1969 skiftede jeg
arbejdsplads til Reva-Klinikken i Hald Ege, der 1. januar 1993 blev
lagt sammen med Laboremus på Håndværkervej. Jeg har altså hele
arbejdslivet arbejdet med revalidering – at få mennesker med handicap
ind på arbejdsmarkedet, hvis det var muligt - og i en periode også med
rådgivning af mennesker med synsproblemer.
Jeg er gift anden gang. Min første kone – Inger - døde i 2000, og i 2008
blev jeg så gift med Kirsten. Jeg har to børn.
Interesserne bøger og musik er uundværlige.

I disse tider glæder jeg mig til at komme i gang med arbejdet i menighedsrådet – mener, det er et meningsfyldt hverv og er taknemmelig for at være
blevet valgt.
Jeg opfatter folkekirken, som værende en af de væsentligste kulturbærere i
det danske samfund. Det er her traditionen og nutiden brydes. Lige nu
synes alle værdier at være i opbrud både i Danmark og den globale verden,
hvorfor det er ekstra spændende at være med i processen til at forny og
udvikle kirken med skyldig hensyntagen til traditionerne.
Det tidligere menighedsråd og ansatte ved Vestervang Kirke har på fornemmeste vis arbejdet og fremmet den kristne kultur.
Klaus F. Mærkedahl
Jeg håber at kunne leve op til det høje krav om at forsætte med at skabe
gode rammer for et meningsfuldt menighedsliv for alle folkekirkemedlemmer
i Vestervang Sogn.

Påskegudstjeneste for børnehaverne
onsdag den 5. april kl. 10.00
Børnehaverne, dagplejere, hjemmegående forældre
med børn – og alle der har lyst er meget velkomne.
Påskens historie bliver fortalt, vi synger og hører smuk musik.
Gudstjenesten tager ca. en halv time.

GUDSTJENESTER

Kristi Himmelfartsgudstjeneste
Vanen tro holder Vestervang og Tårup-Kvols en fælles
Kristi Himmelfartsgudstjeneste på præstegårdsjorden hos sognepræst
Maria Louise Sønderby Andersen med udsigt over fjorden.
Gudstjenesten foregår udendørs, og der vil blive opstillet bænke, så medbring
gerne selv hynder, puder og tæpper for at gøre det mere komfortabelt.
Brass Ensemple spiller til gudstjenesten.
Efter gudstjenesten kan man spise medbragt mad, og menighedsrådet
giver en kop kaffe.
Der afgår bus fra Vestervang Kirke kl. 10.00, og den kører fra præstegården
kl. 12.00 tilbage til Vestervang Kirke.
Hvis man hellere selv vil køre, er der mulighed for at parkere ved præstegården.
Gudstjenesten er Kristi Himmelfartsdag,
torsdag den 25. maj kl. 10.30 ved Knudby Præstegård, Virksundvej 90.
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GUDSTJENESTELISTE
MARTS-APRIL 2017

Marts

Søndag, den 5. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 4, 1-11.
Kirkefrokost.
Søndag, den 12. marts kl. 10.00, Trine Hostrup.
2. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 15, 21-28.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag, den 12. marts kl. 16.00.
Ungdomsgudstjeneste, Trine Hostrup.
Søndag, den 19. marts kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i fasten. Prædiketekst: Luk. 11, 14-28.
Søndag, den 26. marts kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 1-15.
Nadver med druesaft. Gudstjenestesamtale.

April

Søndag, den 2. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Mariæ bebudelsesdag. Juniorkonfirmandafslutning.
Kirkefrokost. Nadver med druesaft.
Søndag, den 9. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Palmesøndag. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9.
Torsdag, den 13. april kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Skærtorsdag. Jubelkoret medvirker. Prædiketekst: Matt. 26, 17-30.
Kirkeradio.
Fredag, den 14. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Langfredag. Musikgudstjeneste. Prædiketekst: Matt. 27, 31-56 eller Mark. 15, 20-39.
Søndag, den 16. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Påskedag. Prædiketekst: Mark. 16, 1-8.
Indsamling: KFUM og KFUK.
Kirkeradio.
Mandag, den 17. april kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
2. påskedag. Prædiketekst: Luk. 24, 13-35.
Søndag, den 23. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 20, 19-31.
Søndag, den 30. april kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 10, 11-16.
Nadver med druesaft. Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor. Gudstjenestesamtale.
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GUDSTJENESTELISTE
MAJ 2017

Maj

Søndag, den 7. maj kl. 10.00, Trine Hostrup.
3. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 16, 16-22.
Fredag, den 12. maj, Bededag, konfirmation.
Kl. 09.00: Else Kruse Schleef.
Kl. 10.30: Else Kruse Schleef.
Kl. 12.00: Maria Louise Sønderby Andersen.
Søndag, den 14. maj kl. 10.00, Konfirmation, Else Kruse Schleef.
4. søndag efter påske.
Søndag, den 21. maj kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 16, 23 b – 28. Gudstjenestesamtale.
Torsdag, den 25.maj Kl. 10.30, Maria Louise Sønderby Andersen.
Kristi Himmelfartsdag, fællesgudstjeneste i Knudby Præstegård.
Prædiketekst: Mark. 16, 14-20.
Søndag, den 28. maj kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
6. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 15, 26- 16,4.
Nadver med druesaft.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 2. april kl. 10.00 er der familiegudstjeneste.
Forårets juniorkonfirmander slutter deres undervisning
med denne festlige gudstjeneste, som de vil sætte deres festlige præg på.
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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.
Viborg Kirkeradio: www.kirkeradio.dk

Morgensang tirsdag og torsdag kl. 9.30-9,45
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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.
30. marts: Oplægsholder: Sognepræst
Marianne Koch:
Fra havehad til haveglæde.
Pris for formiddagen inkl. kaffe med boller/
rundstykker: 25 kr.

LITTERATURKREDS
Litteraturkreds for alle som gerne vil dele
deres læseoplevelser med andre.
Folder og flere oplysninger kan fås hos
Margit Rossmeisl.

Rettelse:
Mødedage resten af sæsonen:
Onsdag den 15. marts er aflyst.
Onsdag den 5. april kl. 14.00.
Onsdag den 19. april (ny dato) kl. 13.00.
Der serveres kaffe/the og kage ved hvert
møde: Pris 25 kr.
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NUTID OG FORTID
KUNSTUDSTILLING
I tidspunktet marts-maj udstiller kunstneren Birthe Jespersen på
Gallerigangen i Vestervang Kirke.
Birthe Jespersen er autodidakt maler, som har malet i
mange år.
Jeg bor i Outrup nord for Varde, så jeg er meget
inspireret af naturen, som er omkring mig med dets lys og
farver. De senere år har jeg også været optaget af at male
salmer, billeder som jeg ser i en sang eller salme, det er
rigtig spændende at få det frem på et lærred, jeg kalder det
„mal en salme syng et billede“.
Der er fernisering fredag den 17. marts
kl. 16.00 i Vestervang Kirke.
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AKTIVITETER
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder kl.
18.00 i kirkens mødelokaler:
Torsdag den 16. marts.
Torsdag den 20. april.
Tirsdag den 16. maj.

JUBELKORET
Kom og vær med!
Jubelkoret mødes i foråret og øver.
Nærmere oplysninger om tidspunkter mv. hos
Jørgen Ehlers (86675100) eller
Margit Rossmeisl (21298940)

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:
Søndag den 5. marts.
Søndag den 2. april.
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
BABYSALMESANG
Nærmere information om nye hold hos
Susanne Klausen skl11b@youmail.dk eller tlf.
22 88 89 13.

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.
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MØDESTEDET
Koncert med Willy Egmose med trio.
Onsdag den 8. marts kl. 19.30
Alle kan glæde sig til at opleve:
Willy Egmoses trio. Jeppe Schmidt-Olsen:
Kontrabas, Esben Laub von Lillienskjold:
Trommer,Willy Egmose: Piano
Entre: 100 kr.
Billetter kan købes på kirkekontoret fra 8.
februar. (86626940)

Den, der synger er aldrig alene . . .
v. Erik Sommer, komponist.
Onsdag den 15. marts kl. 19.30.
Et højskoleforedrag med sange, anekdoter og
fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker. Højskolesangbogen er en
samling værdifulde beskrivelser
af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for
os som mennesker og folk.

Erik Sommer
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Skærtorsdags-aftengudstjeneste.
Torsdag den 13.april kl. 17.00.
Musikgudstjeneste hvor „Jubelkoret“
medvirker.
Langfredag 14. april kl. 10.00
Strygekvartet fra Aarhus Strygerensemble
fremfører Haydns „Jesu syv ord på korset“.

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 2. marts kl. 14,30:
De hvide busser
rejseleder Arne Doktor, Ans.

Torsdag den 20. april kl. 14,30:
De fem Halder
naturvejleder Jens Frydendal, Batum,
Rødding.

Torsdag den 16. marts kl. 14,30:
Et Skottenborghus fra Viborg
på museum i Aarhus
historiker Kristian Buhl Thomsen, Viby

Torsdag den 4. maj kl. 14,30:
Generalforsamling

Torsdag den 6. april kl. 14,30:
Når kunsten forkynder påskebudskab
sognepr. Marie Louise Sønderby Andersen,
Vestervang.

Torsdag den 18. maj kl. 14,30:
Blandt eskimoer i Sibirien
kirke og kulturmedarb. Mette Thybo Jensen,
Stoholm.

Jeppe Aakjær
ved Alex Nørgaard, Skive.

Torsdag den 1. juni kl. 9,30:
Medlemsudflugt
bekendtgøres nærmere; tilmelding.
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Sogneindsamling d. 12. marts 2017
Søndag d. 12. marts samler Vestervang Sogn og Folkekirkens
Nødhjælp ind til støtte for verdens fattigste.

Pengene går til nogle af verdens allerfattigste
mennesker ud fra princippet ‘hjælp til selvhjælp’. Vi arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigeder og
bæredygtig udvikling.
DEL din søndag med verdens fattigste og meld
dig som indsamler. Der er akut brug for din
hjælp.

Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler inden
d. 12. marts hos indsamlingsleder Jannie Mølgaard,
telefon 30 11 12 14,
e-mail: janniem111@gmail.com.dk
eller til kirkekontoret,
telefon 86 62 69 40,
mail fsd@km.dk.

Vi starter kl. 11.30 fra kirkens mødelokaler
og skal være hjemme senest kl. 15.00.
Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 5. april 2017.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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