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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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NYT FRA SOGNET

Viborg Menighedsplejes Aflastningstjeneste og Vågetjeneste.
Om aflastningstjenesten:
Viborg Menighedspleje har siden 2001 drevet aflastningstjeneste
for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme.
Det giver pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i
nogle timer. De frivillige er modne, motiverede mennesker, især
med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt.
Om vågetjenesten:
Viborg menighedspleje har siden 2009 drevet en vågetjeneste
med et korps af „vågekoner“, der vil hjælpe med at sidde hos
døende, der ikke har familie, der kan gøre det. De frivillige har
alle erfaring med omsorg for døende. De frivillige kan være
tilstede, berolige og give omsorg og tilkalde hjælp, hvis der er
behov. „Vågekonen“ kan sidde hos den døende i 3-4 timer –
eller efter aftale. Den frivillige skal ikke deltage i den fysiske
pleje.
Henvendelse vedrørende vågetjenesten kan ske til
koordinatorerne:
Bodil Knudsen, sygeplejerske tlf. 20143319
Anne-Mette Boje, sygeplejerske tlf. 61467636

FERNISERING
Fredag den 6. september kl. 16.00.
Kunstnersammenslutningen Rammen udstiller værker.

KONFIRMATION
Af sognepræst Marie Louise Sønderby Andersen

Konfirmationen – mellem fortid, nutid og fremtid

Den 12. og 14. maj blev dette års konfirmationsforberedelser afsluttet med et brag af en fest;
nemlig konfirmationerne.
Forinden har konfirmanderne gået til forberedelse i skoleåret 2016-17 i Vestervang Kirke. De
har været mange forskellige emner igennem: Bl.a. dåb, nadver, allehelgen og død, jul, påske og
pinse. I år har vi særligt beskæftiget os med historien, og hvad den betyder for os i dag.

Dels tog vi på en udflugt til
Aarhus. Her mødte vi fortidens
historie på et besøg i Aarhus
Domkirke, som blev bygget
mellem 1190’erne og år 1300, og
derefter så vi Ungdomskirken,
som er en kirke for unge mellem
18-25 år.

Dels har vi haft et tema omkring
reformationen, da det er 500 år
siden, Martin Luther hænget sine
teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Det udmøntede sig helt konkret i et
„reformationsløb“ for alle 7.-klasser i
Viborg Domprovsti. Eleverne skulle
rundt til forskellige poster, hvor de
blev mødt af bl.a. Hans Tausen, Martin
Luther, munke og bogtrykkere, spillet
af præster og hjælpere. Ved hver post
skulle de svare, udføre en opgave og
svare på spørgsmål, således at de selv
kunne tage stilling til reformationen og
dens betydning for vores liv i dag.

Nu er konfirmationerne veloverstået og der er kun tilbage at
ønske konfirmanderne alt det
bedste i fremtiden!
Kommende konfirmander hører
fra os i løbet af sommeren, og vi
glæder os til at møde jer!
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTELISTE
JUNI-JULI 2017

Juni
Søndag, den 4. juni kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Pinsedag, Prædiketekst: Johs. 14, 22-31.
Mandag, den 5. juni kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. Pinsedag, gudstjeneste i kirkens gårdhave.
Prædiketekst: Johs. 3, 16-21
Søndag, den 11. juni kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
Trinitatis søndag. Prædiketekst: Johs. 3, 1-15.
Søndag, den 18. juni kl. 10.30, Else Kruse Schleef.
1. søndag efter Trinitatis. Gudstjeneste kl. 10.30 i teltet på plænen.
Gøglerdag åbnes kl. 11.00.
Søndag, den 25. juni kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 16-24.
Gudstjenestesamtale. Nadver med druesaft.
Indsamling til Danske Sømands- og udlandskirker.

Juli
Søndag, den 2. juli kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
3. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 1-10.
Søndag, den 9. juli kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
4. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 6, 36-42.
Søndag, den 16. juli kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 5, 1-11.
Søndag, den 23. juli kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
6. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 20-26. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 30. juli kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
7. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 1-10.
Nadver med druesaft.
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GUDSTJENESTELISTE
AUGUST 2017

August
Søndag, den 6. august kl. 10.00, Trine Hostrup.
8. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 15-21.
Søndag, den 13. august kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
9. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 1-9.
Søndag, den 20. august kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
10. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 41-48.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 27. august kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
11. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 18, 9-14.
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 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.
Morgensang holder sommerferie fra Pinse.
Begynder igen den 5. september.
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AKTIVITETER
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder kl.
18.00 i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 16. maj
Onsdag den 14. juni
Onsdag den 16. august
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.
SOMMERKONCERT
Onsdag den 7. juni kl. 19.30
Sommerkoncert med musikskolens
dygtige kor under ledelse af Ole Gad.
VESTERVANG KLUB
Torsdag den 7. september kl. 14.30:
Høst- og efterårssange.
Asger Pedersen, tidl. domorganist.
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.

SOL, SOMMER OG SAMVÆR DAGE I VESTERVANG KIRKE
For de mennesker, der ikke er rejst på
ferie, vil der igen være tilbud om dage med
hyggeligt samvær, fællesspisning, fællessang
og underholdning i Vestervang Kirke.
Igen i år vil gruppen af frivillige mødes for
at lægge planer for ‚‚Sol, sommer, samvær“
ugen.
I år bliver det i uge 31:
Mandag den 31. juli, tirsdag den 1. august,
onsdag den 2. august, torsdag den 3. august
og fredag den 4. august.
Alle dage fra kl. 10.00-ca. 13.00.
Enhver, der har lyst, kan deltage. Der er
ingen adgangskrav.
Kom og vær med til hyggelige dage i
kirken sammen med mennesker at tale
med, god underholdning, fællessang og
ikke mindst fællesspisning.
Der er plads til 25 personer hver dag.
Man kan melde sig til alle dagene eller
vælge én eller flere.
Folder med tilmeldingsblanket kan fås på
kirkekontoret fra 1. juni.
Information i øvrigt hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl 21298940

FDF VIBORG VESTERVANG
Kredsleder:
Pia Strange, Safranvej 7, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 02 89 / 60 13 03 89
E-mail: strange@FDF.dk
Mandag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens
ungdomslokaler
i kælderen.
- Jeg hører, at du er blevet menighedsrådsmedlem.
- Jaja, og jeg er også med i badmintonklubben!
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Gøgler- og markedsdag
Søndag den 18. juni fra kl. 10.30-15.00
På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag.
Kl. 10.30 er der gudstjeneste i det fri som indledning til gøglerdagen.
Efter gudstjenesten (ca. 11.00) åbner boderne.
Kl. 12.00 er der gøgleroptræden:
Den skøre Tante Andante kommer til byen sammen
med sine skøre venner.
De kommer med pomp, pragt, sang og musik.
Tante Andante Band er:
Tante Andante: Linette Riber på sang og saxofon
Askefis: Aske Rasmussen på bas
Charles: Christian Overgaard på guitar
Rabalder-Helge: Martin de Vos på trommer
På pladsen er der mange forskellige ting, man kan prøve og boder med lidt til at styrke sig på.
Alt til meget rimelige priser.
Der er alle muligheder for at få en dejlig dag med mange oplevelser.
Det er en dag, hvor hele familien kan være med!
FDF, KFUM & K og kirkens frivillige grupper arrangerer

24 TIMERS LØB 2017
Den 12.-13. august kl. 12.00-12.00
Kom og få en fælles oplevelse som giver
gejst og glæde i hverdagen.
Har du lyst til at deltage som løber eller
hjælper, rettes henvendelse til 86467686.

Spis sammen
Vi mødes onsdage i lige uger kl. 16.00 til 18.30. Læs mere på www.kfum-kfuk.dk
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SOGNEUDFLUGT 2017

Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år
Søndag den 27. august.
Efter gudstjenesten i Vestervang Kirke tager vi med bussen
kl. 11.15 og kører til Ørslevkloster,
hvor vi spiser de smurte sandwiches.

Efter frokosten får vi en rundvisning på klosteret,
og derfra kører vi mod Spøttrup Borg.

På Spøttrup Borg får vi en rundvisning, og derefter går
vi i cafeen og drikker kaffe. Efter kaffen køres hjem mod
Viborg, og vi regner med at være hjemme ca. kl. 18.
Der er plads til 50 personer i bussen,
så det er først til mølle princippet.
Turen koster 175 kr.
Tilmelding til kirkekontoret 86 62 69 40 senest 20. august.

Tak for en flot indsamling
Søndag den 12. marts var
der igen sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.
Omkring kl. 11.30 startede udlevering af materialer,
og ca. kl. 12.00 var indsamlerne på vej til deres ruter.
Det hele gik glat og fint. Et
par timer senere begyndte
indsamlerne at vende tilbage,
og optællingens resultat
blev med spænding fulgt på
tavlen.
Indsamlerne blev trakteret
med friskbagte boller, te,
kaffe, saftevand og ikke
mindst friskbagte vafler.
Der var igen i år en utrolig god stemning i indsamlingslokalet.
Omkring kl. 15.30 forelå så resultatet nemlig kr.
17.127,50, hvilket var ca.
3000 kr. mere end sidste år.
En stor tak til alle jer, der
tog en tørn, men også til alle
i sognet, der lagde de mange
penge i bøsserne.
Indsamlingsudvalget

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 10. juni 2017.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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Redaktion:
Else Kruse Schleef
(ansvarsh.)
Jørn Mathiasen
Margit Rossmeisl
Ida Wegge
Erik Molls Rasmussen
Thorben Koed Thomsen

Kasserer:
Flemming Damgaard,
Kratskoven 1, 8800 Viborg
Tlf. 86661471/29929550

Grafisk produktion:
Viborg Maskinsætteri
Oplag: 3.000

