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KIRKEBLAD FOR

ADRESSER
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
fsd@km.dk
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl. 15-17. Lørdag lukket.
Sognepræst Else Kruse Schleef.
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36/
29 33 64 12.
Træffes efter aftale
eksc@km.dk
Sognepræst Maria Louise
Sønderby Andersen.
Virksundvej 90,
8831 Løgstrup. Tlf. 86 64 40 28/
24 94 13 61.
Træffes efter aftale
mlsa@km.dk
Ungdomspræst
Trine Hostrup.
Nytorv 2, 3. tv., 8800 Viborg
Tlf. 40 49 28 08.
Træffes efter aftale
thd@km.dk
(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

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Kunstudstilling i Vestervang kirke

Malergruppen RAMMEN blev oprettet i Aars i 2007 af en
flok entusiastiske kreative amatørmalere. Vi holder i dag til i
HUSET i Vester Hornum og har hovedsagelig medlemmer fra
Vesthimmerlands kommune.
For at se lidt om, hvordan og med hvad, der arbejdes, se på
Foreningens hjemmeside: www.rammen-aars.dk
Vi har mange forskellige udtryksformer.
Foruden de enkelte medlemmers værker indgår der i
udstillingen resultatet fra det sidste kursus, vi har afviklet. En
parafrase over et Vermeer maleri „Astronomen“.
Antallet af medlemmer har igennem årene svinget op og ned,
i øjeblikket er der 18 medlemmer, men vi har plads til flere.
Der er fernisering fredag den 8. september kl. 16.00-17.00.

Se også side 12
Fællesmøde for kirkerne i Viborg

Tirsdag den 19. september kl. 19.30
i Sognegården ved Domkirken.
Nis Boesdal
Historier fra det gamle Danmark.
Den gode historie er et fundament i vores kultur.
I foredraget fortæller Nis Boesdal om historiernes historie –
om deres oprindelse i Bibelen.
Hvordan varierer historierne fra land til land – og fra egn til
egn?
Det er nogle af de spørgsmål, der besvares i foredraget.

TRE HURTIGE OM
TRO OG TVIVL

Af Trine Hostrup

I det daglige går vi måske ikke rundt og bruger
meget tid på at tænke over dét med troen,
tvivlen eller, hvad vi kan bruge kirken til. Men
direkte adspurgt, hvad svarer vi så? Tror vi
nok, hvad tvivler vi på og kommer vi i kirken
på andre tidspunkter end juleaften, ved dåb,
konfirmationer, begravelser og bryllupper? Er
kirken kedelig? Skal den fornyes?
Vi vil i de kommende kirkeblade, spørge
forskellige mennesker om disse lidt mere
eksistentielle spørgsmål – og høre dem om,
hvad de bruger kirken til – om de bruger den
overhovedet?
I første udgave af Tre hurtige om tro og tvivl
er det Mette Yde, der svarer. Mette er 18 år og
går i gymnasiet. Hun tilhører den målgruppe,
som folkekirken måske har haft problemer
med at skabe et link til. Alligevel bruger Mette
kirken. I tre hurtige om tro og tvivl fortæller
Mette, på hvilken måde kirken giver mening
for hende.

Hvad er tro for dig?
Tro er for mig noget, jeg altid kan regne med.
Når jeg har brug for det, kan jeg altid hente
støtte i min tro, og jeg ved, at Gud altid vil
være med mig. Jeg kan også altid henvende
mig til Gud, hvis jeg har brug for hjælp eller
føler mig magtesløs.

Hvad tvivler du på?
Jeg tvivler nogle gange i de hårde perioder,
og når jeg møder voldsom modgang. Så kan
jeg ikke lade være med at tænke på, om det
virkelig er Guds mening, at jeg skal have det så
svært. Derudover tvivler jeg også nogle gange,
fordi tro og Gud ikke er noget håndfast, og
hjælpen er ikke noget, man kan se konkrete
eksempler på.

Mette Yde

Hvad bruger du kirken til?
Kirken er for mig et sted, hvor jeg kan komme
og føle mig tryg. Jeg kan også være mig selv,
og jeg føler mig accepteret. Jeg kommer også
nogle gange i kirken for at snakke med en
ungdomspræst. Jeg kan her snakke om alt,
og jeg behøver ikke præstere, hvilket er rart,
for det skal jeg så mange andre steder i min
hverdag. Derudover bruger jeg mest kirken
til højtiderne, hvor jeg kommer der med min
familie for at fejre højtiden og traditionerne.
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Tanker fra et
landsmøde

Af Erik Molls Rasmussen.

Fredag den 19. maj drog vi 3 mand fra Viborg
i den lille røde Augo til Nyborg Strand for at
deltage i landsmødet for menighedsråd. Vel
ankommet blev vi fordelt på vore værelser. Vi
var to førstegangsdeltagere (der var i alt 6 fra
Viborg, som var med til et intromøde).
Efter en kort kaffepause begyndte det
egentlige møde med et indlæg fra formanden,
der herefter gav ordet til vor kirkeminister
Mette Bock. Hun kom blandt andet ind på
fremtidige valgformer for menighedsråd.
Dette affødte spørgsmål fra salen, som blev
besvaret på en sød og høflig måde.
Herefter var der pause og efterfølgende
middag, som blev serveret i et tilstødende
lokale.
(Vi var 550 personer).
Efter middag blev vi delt op i forskellige
grupper, som skulle drøfte forslaget til
den nye valgmåde til menighedsrådene.
Problemet var bare, at baggrunden herfor var
en betænkning, som ikke alle havde set (her i
blandt undertegnede).
Efter disse drøftelser var der overrækkelse
af den kirkelige filmpris Gabriel, og vinderen
blev „Der kommer en dag“ om to drenge på
et børnehjem. Filmen blev forevist to gange
under landsmødet.
Aftenen sluttede med andagt.

Lørdag begyndte med morgensang i mødesalen.
Herefter var der mulighed for at tale med
kandidaterne til bestyrelsen. Efterfølgende
var der valg. Mens stemmerne blev talt op
fortsatte delegeretmødet med forskellige
indlæg – for eksempel „Hvad er vigtigst for
dig i trosbekendelsen? “
Kl. 20.00 var der festmiddag i mødesalen,
hvor vi blev professionelt betjent – dette
gjaldt hele arrangementet. Kl. 22.30 var der
underholdning i vandrehallen (Aarhus jazz –
ikke mig).
Søndag begyndte med workshops, områder
som man i forvejen havde meldt sig til. Jeg
var til udviklingsplaner for kirkegårde ved
landskabsarkitekt Eivind Wad og kirkegårdsleder ved Tønder kirkegårde Jørn Skov.
De andre områder var: Samtalen i menighedsrådet om tro og kristendom – gudstjenesteliturgi – frivillige i kirken – valg til og
arbejdet i et provstiudvalg.
Efter en kort pause: Gudstjeneste i mødesalen ved biskop Henrik Wigh-Poulsen.
Herefter afslutning i mødesalen og frokost.
Efter frokost hjemfart.
Dette var i store træk, hvad jeg oplevede
ved årsmødet for Landsforeningen af
Menighedsråd.

MØDESTEDET
Koncert med Den Dansk Salmeduo
Onsdag den 20. september kl. 19.30
Christian Vuust (sax og klarinet) og Hans Engberg (klaver) giver spændende nye bud på, hvordan de
salmer der er over hundrede år har hørt til den danske kulturskat, kan spilles med respekt for det
musikalske og tekstlige udgangspunkt. Koncerten arrangeres i samarbejde med Viborg Bibliotek.
Billetter: 50 kr. kan købes på http/billetter.bemaerkedage.dk
Den forbudte frelse. v. Massoud Fouroozandeh
Onsdag den 4. oktober kl. 19.30
Massoud Fouroozandeh fortæller sin enestående dramatiske historie, hvori en
koransanger i Iran bliver til kirkefader i Danmark. Han fortæller om barndommen i
Shahens Teheran, de tidlige teenageår under ayatollah Khomeinis styre, om den
dramatiske flugt over de kurdiske bjerge med den ene fod i gips, og ikke mindst om
livet i Danmark. Her beskrives især hans omvendelse til kristendommen og arbejdet
med den iranske menighed. I foredraget forenes personlig fortælling med en
teologisk forklaring af forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom.
Massoud er født i Teheran i 1970. cand.theol. fra Århus Universitet. I 2011
ordineret sogne- og migrantpræst med tilknytning til Sct. Hans Kirke i Odense. I dag valgmenighedspræst
i valgmenigheden Church of Love med kirker i Odense, Århus og København, hvorfra han forsøger at
bygge bro mellem migrantmenighederne og folkekirken over hele landet. Kaffe 40 kr.
Gospelgudstjeneste v. Rune Herholdt, Gospel Brothers og Sognets Konfirmander.
Torsdag den 12. oktober kl. 17.00
Inviter dem du kender og ta’ naboen med til årets gospeloplevelse i
Vestervang Kirke. Konfirmanderne har øvet hele eftermiddagen i Runes
Gospel workshop. En fyraftensgudstjeneste med glæde og gospel.
Koncert med Hanne Boel
Onsdag den 8. november kl. 20.00
Hanne Boel har samlet en akustisk trio bestående af hende
selv og de to guitarister Jens Runge og Jacob Funch. Arrangør: Copenhagen Music.
Pris: 250 kr. + gebyr Billetsalg: www.klub-viborg.dk
Mortensaften
Fredag den 10. november kl. 17.00 arrangerer ungdomspræsten mortensaften
Vi begynder med en koncert med Duoen The Beautiful
Losers. Peter Danielsen på guitar og vokal samt Merete
Bøye på vokal fortolker Leonard Cohens stemningsfulde
sange.
Efter koncerten spiser vi sammen. Der serveres andesteg med hvad der
tilhører. Koncerten er gratis, maden koster 50 kr. (børn under 10 år gratis).
Husk tilmelding til spisning på thd@km.dk eller til kirkekontoret senest
den 7. november.
Julekoncert med Caroline Henderson
Tirsdag den 22. november kl. 20.00
En fantastisk juleoplevelse med Caroline Henderson. Grib chancen og oplev
Danmarks jazzdiva nr. 1 synge julen ind. Arrangør: Copenhagen Music
Pris: 250 kr. + gebyr. Billetsalg: www.klub-viborg.dk
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GUDSTJENESTELISTE
SEPTEMBER - OKTOBER 2017

September

Søndag, den 3. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
12. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Markus 7, 31-37.
Søndag, den 10. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
13. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Lukas 10, 23-37.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 17. september, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
14. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Lukas 17, 11-19.
Høstgudstjeneste. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag, den 24. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
15. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 6, 24-34.
Nadver med druesaft.

Oktober

Søndag, den 1. oktober, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
16. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Lukas 7, 11-17.
Kirkefrokost.
Søndag, den 8. oktober, kl. 10.00, Trine Hostrup.
17. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Lukas 14, 1-11.
Gudstjenestesamtale.
Torsdag, den 12. oktober kl. 17.00, Gospelgudstjeneste
v/ konfirmander, Rune Herholdt og The gospel brothers.
Søndag, den 15. oktober, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
18. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 34-46.
Indsamling til Viborg Menighedspleje.
Søndag, den 22. oktober, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
19. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Markus 2, 1-12.
Søndag, den 29. oktober, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
20. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 1-14.
BUSK Gudstjeneste, hvor børnekoret medvirker.
Nadver med druesaft.
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GUDSTJENESTELISTE
NOVEMBER 2017

November

Søndag, den 5. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Alle Helgens dag. Prædiketekst: Matt. 5, 1-12.
Kirkefrokost.
Fredag, den 10. november, kl. 17.00, Trine Hostrup.
Mortensaftensgudstjeneste.
Søndag, den 12. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
22. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 18, 21-35.
Gudstjenestesamtale. Indsamling til FDF.
Søndag, den 19. november, kl. 10.00, Maria Louise Sønderby Andersen.
23. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 15-22.
Juniorkonfirmandafslutning.
Søndag, den 26. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Sidste søndag i kirkeåret. Prædiketekst: Matt. 25, 31-46.
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
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:
Høst- og BUSK-gudstjenesterne.
Morgensang tirsdag og torsdag kl. 9.30-9,45

7

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:

28. september: Oplægsholder:
Kulturmedarbejder ved Viborg Kommune
Anders K. Kristensen
Kultur og samtale der skaber nye fællesskaber
26. oktober: Oplægsholder:
Uddannelseskonsulent Birger Saugmann,
Bjerringbro
Depression – sygdom eller en rejse hjem til
dig selv?
30. november: Oplægsholder:
Organist Jørgen Ehlers
Salmers betydning i den danske gudstjeneste.
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.
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 17. september er der høstgudstjeneste.
Børn fra sognet inviteres til at bære frugt,
grøntsager og blomster ind i kirken.
Efter gudstjenesten vil alle herlighederne
blive solgt ved en auktion, og pengene går
ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.
Har man lyst til at bidrage med ting til
auktionen, kan man aflevere frugt, grønt
eller blomster inden gudstjenesten.

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.
Efteråret: Onsdag den 20.9.
Onsdag den 4.10.
Onsdag den 25.10.
Onsdag den 8.11.
Onsdag den 29.11.
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.
Tilmeldingen kan ske til Margit Rossmeisl
21 29 89 40 eller maro@km.dk

AKTIVITETER
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder kl.
18.00 i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 12. september.
Onsdag den 11. oktober.
Tirsdag den 21. november.
Alle, som har lyst, er velkomne til at møde
op. Dagsorden ligger fremme på bladhylden i
forgangen til kirken ugen inden mødets afholdelse.
Punkter til dagsorden kan indsendes til menighedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2
uger før mødets afholdelse.
KIRKEFROKOST
Der er kirkefrokost:
Søndag den 1. oktober.
Søndag den 5. november.
Søndag den 3. december
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

BESØGSTJENESTEN

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.

BØRN UNGE SOGN KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 10.00 er der
Familiegudstjeneste i kirken.
FDF vil medvirke ved en børnevenlig
gudstjeneste.
5 års dåbsjubilarer bliver særligt indbudt
til denne dag.
Efter gudstjenesten er der
familiekirkefrokost for alle, der har lyst.

Kirkens besøgstjeneste formidler kontakt
mellem mennesker i sognet som ønsker
besøg, og tjenestens „besøgsvenner“.
Hvis man ikke så godt kan komme ud
mellem andre, kan det være rart at få
besøg hjemme hos sig selv.
Mange har oplevet, at der er opbygget en
god personlig kontakt til stor glæde for
begge parter.
Hvis man har lyst til at få en besøgsven
– eller at være besøgsven, kan man
henvende sig til sognemedhjælper Margit
Rossmeisl i kirken eller privat.
Kirken (86 62 69 40) (21 29 89 40)
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AKTIVITETER
KOM OG SYNG MED
Tilbud til dagplejemødre, forældre på orlov,
bedsteforældre og andre, der har lyst til at
være med til at synge, danse og lege sammen
med børnene.
Det er sjovt at synge – især sammen med
andre!
Vi synger kendte sange, nye sange, leger og
spiller på rytmeinstrumenter.
Det foregår i kirkens store mødesal onsdage
fra 9.30-ca. 10.15
Første gang: Onsdag den 13. september.
Derefter: 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11.,
6.12.
Forårets datoer i næste kirkeblad.
Man må gerne nyde sin madpakke i kirkens
lokaler bagefter.
Oplysninger fås hos organist Jørgen Ehlers
(86675100) eller sognemedhjælper Margit
Rossmeisl (21298940) eller maro@km.dk
Vi glæder os til at se jer!
BØRNEKOR
Det er sundt at synge!
At synge giver godt humør og stærke mavemuskler - og så har vi det rigtig sjovt sammen.
Alle 8-12 årige piger og drenge har mulighed
for at komme med i kirkens velfungerende
børnekor.
Koret medvirker til børnegudstjenester og
optræder også ved andre lejligheder –
Luciagudstjeneste, ”Syng julen ind” m.v.
Der øves torsdage fra 14.30-15.30.
Første gang d. 21. september.
Vi glæder os til dejlige, muntre øvetimer med
korets medlemmer – både gamle” og nye.
Nærmere oplysning samt tilmelding hos
organist Jørgen Ehlers (86 67 51 00) eller
sognemedhjælper Margit Rossmeisl
(21 29 89 40)-
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JUNIORKLUB
Efter sommerferien er der igen tilbud om
juniorklub for 4., 5. og 6. klasse fordelt på
forskellige hold.
Vi håber, der også i næste sæson kan være
plads til alle, der vil være med.
Alle, der har gået i klubben og de nye, der har
ønsket at få en mail, vil få besked om første
mødedag lige efter sommerferien. På den dag
vil vi finde det enkelte holds mødetid i denne
sæson – normalt er det mandage og tirsdage.
Klubben begynder i september måned (uge
38) og slutter til påske.
Flere oplysninger fås hos sognemedhjælper
Margit Rossmeisl (21 29 89 40)
VOKSENKOR
Kirkens „Jubilæumskor“ eller kort og godt
„Jubelkoret“, der har optrådt flere gange med
stor succes.
Øvedatoer i efteråret:
1.11., 9.11., 14.11., 22.11., 30.11. og 13.12.
Alle dage kl. 16.00 -17.00.
Alle korets medlemmer vil få besked tilsendt.
Hvis man har lyst til at være med, skal man
endelig sige til.
Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom
og vær med!
Nærmere oplysninger og tilmelding: Jørgen
Ehlers (86 67 51 00) eller
Margit Rossmeisl (21 29 89 40)
AFSLUTNING FOR
JUNIORKONFIRMANDER
Søndag den 19. november kl. 10.00:
Familiegudstjeneste
Efterårets juniorkonfirmander vil sætte
deres festlige præg på denne gudstjeneste,
der er for hele familien.

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. september kl. 14.30:
Høstens og efterårets sange
Tidligere domorganist Asger Pedersen, Viborg.
Torsdag den 21. september kl. 14.30:
At være præst i et stort bysogn, – glæder,
udfordringer, og små anekdoter
Sognepræst Vibeke Houmøller, Skt. Lukas
Kirke, Aarhus.

Torsdag den 16. november kl. 14.30:
Fra fuldtid til fritid – og med små anekdoter
fra borgmestertiden
Tidl. borgmester Johannes Steensgaard.
Torsdag den 7. december kl. 14.30:

Torsdag den 5. oktober kl. 14.30:
Nåden er din dagligdag (Møllehave).
Tanker i 500-året for Reformationen
Sognepræst Else Kruse Schleef.
Torsdag den 19. oktober kl. 12.30:
Medlemsdag, spisning
Program bekendtgøres senere.
Tilmelding.
Torsdag den 2. november kl. 14.30:
Reformationen i Viborg med Hans Tausen
som centrum
Tidl. sognepræst Aage Nielsen, Houlkær
Kirke.

Luciaoptog ved kirkens børnekor
ved Margit og Jørgen
Adventshygge og julehistorier
ved Jakob Blans
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NYT FRA KUNSTUDVALGET
Fernisering den 3. november: Tom Kristensens Martin Luther

I forbindelse med reformationsjubilæet udstiller Tom Kristensen sine tegninger fra værket
”Martin“.

Tegner og forfatter Tom Kristensen har fortalt historien om Martin Luther som tegneserie.
Målgruppen er unge læsere, men forfatteren håber, at voksne også vil lade sig gribe af den
dramatiske fortælling om både religion, politik og Europas historie. Tegneserien illustrerer
Martin Luthers munkeløfte som ung mand, hans anfægtelser over sammenblandingen af profit
og tro og hans farefulde opråb mod pavedømmet i Rom. Men også den danske historie er med
blandt tegningerne. Og læserne møder derfor blandt andre både Christian 2., hertug Christian og
Hans Tausen.
Det er muligt at låne et eksemplar af tegneserien i kirken, kontakt da sognepræst Maria Louise
Sønderby Andersen.
Der er fernisering fredag d. 3. november kl. 16.00.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 2. oktober 2017.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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