Vestervang Sogn
VIBORG

Med konfirmanderne på udflugt
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Ny medarbejder
Konfirmandudflugt
Gudstjenester
Aktiviteter
Sol og Sommer
Gøgler- og markedsdag
Sogneudflugt

JUNI · JULI · AUGUST 2018

SOGNENYT

KIRKEBLAD FOR

ADRESSER
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj),
fsd@km.dk
Rughavevej 6. Tlf. 86 62 69 40.
Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. 9-13,
torsdag tillige kl. 15-17.
Mandag og lørdag lukket.
(Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf. 70 22 03 03)
Sognepræst Else Kruse Schleef.
Kastanievej 60. Tlf. 86 62 25 36/
29 33 64 12.
Træffes efter aftale
eksc@km.dk
Sognepræst Jørgen Holm til 1. juli.
Asmildvej 5
8800 Viborg
Tlf. 60 22 66 45
Mail: jho@km.dk
Ungdomspræst
Trine Hostrup.
Nytorv 2, 3. tv., 8800 Viborg
Tlf. 40 49 28 08.
Træffes efter aftalele
thd@km.dk
Præsterne og kirke- og kulturmedarbejderen 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
Sogne- og kulturmedarbejder
Susanne Klausen
Tlf. 22 88 89 13, stk@km.dk
Træffetid tirsdag 10,00-12,00.
Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7.
Tlf. 86 62 02 68. Åbent man.-fre.
kl. 9-13, torsdag till. 15-17.
Lørdag lukket.

Se også
kirkens hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk
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KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Mit navn er Susanne Klausen, jeg
er født og opvokset i Viborg og er
bosiddende i Overlund sammen med
min mand, Søren, og vores datter
Katrine.
Nogle af jer kender mig måske i
forvejen, da jeg har været kirkesanger
her siden 2012 - denne del fortsætter
jeg med.
Jeg er uddannet fløjtenist fra
konservatoriet og har undervist i 30
år sideløbende med en karriere som
aktiv musiker. Min tilknytning til folkekirken startede, da
jeg som barn blev ansat i Søndermarkskirkens børnekor det er så mange år siden, at kirken endnu ikke var bygget,
så gudstjenesterne blev afholdt i kælderen under Søndre
Skole!
Derudover var jeg aktiv FDF’er i mange år og sidder nu i
bestyrelsen i 1. kreds, Viborg.
Vestervang Kirke har et rigt og blomstrende sogneliv med
mange aktiviteter - jeg vil bestræbe mig på at videreføre
flest mulige samtidig med, at jeg har nye ideer i posen, som
jeg glæder mig til at præsentere!
Jeg vil være at finde i kirken de fleste dage, men vil man
være helt sikker, har jeg træffetid tirsdage fra 10-12 og ellers
kan man ringe til mig på 2288 8913.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme godt i gang og
blive en fast del af hverdagen her i kirken og i sognet!

Velkommen til vores nye medarbejder
Med henvisning til min artikel i Sognenyt, marts-aprilmaj fik vi et par udfordringer, da vores sognemedhjælper
valgte at gå på pension, og vores 60% præst fik nyt embede
i Ebeltoft.
Det medførte, at vi måtte i gang med at søge nye
medarbejdere. Pt. har vi fået ansat en ny kirke- og kulturmedarbejder pr. 1. april. Det blev så en god bekendt,
nemlig Susanne Klausen, som er ansat med 27 timer pr.
uge.
Susanne vil for de fleste være kendt som kirkesanger og
leder af babysalmesangen i Vestervang Kirke.
Velkommen til Susanne, vi glæder os til samarbejdet.
Vi er i gang med opgaven om at få ansat en præst nu på en
100% stilling. - Vi har orienteringsmøde om ansøgninger
i april, og jeg håber, vi kan have en afklaring i maj, så vi
hurtigst muligt kan få stillingen besat.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle en god sommer.
Michael Hansen

KONFIRMANDUDFLUGT
Onsdag den 17. april drog konfirmanderne på tur til Aarhus

Klar til rundvsning i Vor Frue Kirkes 3 kirker

Drenge på rundvisning med dygtig guide

Foto Jørgen Holm

Konfirmander i Regnbuen

Frokost i Aarhus Streetfood
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTELISTE
JUNI-JULI 2018
Da Vestervang Kirke får ny præst i løbet af sommeren, er denne gudstjenesteliste
lavet med forbehold for ændringer i prædikantlisten. Hold øje med annoncering
af indsættelse af ny præst i dagspresse og på hjemmeside.

JUNI

Søndag, den 3. juni kl. 10.00, Jørgen Holm.
1. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 12, 13-21.
Gøglerfest kl. 11.30 – se omtale side 7.
Søndag, den 10. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 25-35.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 17. juni, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 11-32.
Søndag, den 24. juni, kl. 10.00, Jørgen Holm.
4. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 43-48.
Nadver med saftevand.

JULI

Søndag, den 1. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 16, 13-26.
Søndag, den 8. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
6. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 19, 16-26.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 15. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
7. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 10, 24-31.
Søndag, den 22. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
8. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 22-29.
Søndag, den 29. juli, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
9. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 12, 32-48, (alt. Luk 18, 1-8).
Nadver med saftevand.
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GUDSTJENESTELISTE
AUGUST 2018
Søndag, den 5. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
10. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 11, 16-24.
Søndag, den 12. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
11. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 7, 36-50.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 19. august, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
12. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 12, 31-42.
Søndag, den 26. august, ingen gudstjeneste Vestervang Kirke.
Sogneudflugt afgang kl. 09.00, husk tilmelding. Se omtalen side 8.

SEPTEMBER

Søndag, den 2. september kl. 10.00, Trine Hostrup. Musik ved Provstiband.
14. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 5, 1-15.
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 4. september.
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AKTIVITETER
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder
kl. 17,30 i kirkens mødelokaler:
Onsdag den 23. maj
Torsdag den 21. juni
Torsdag den 23. 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.
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 stk@km.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
Mandag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens
ungdomslokaler
i kælderen.
NÆSTE FERNISERING
Fredag den 7. september 2018 kl.16-17.

SOL OG SOMMER!
Vestervang Kirke afholder traditionen tro
Sol og Sommer. Det finder i år sted onsdag
d. 1/8, torsdag d. 2/8 og fredag d. 3/8. Vi
mødes til morgensang kl. 10, hvorefter der
er kaffe og oplæg - bl.a ved den nye kirkeog kulturmedarbejder Susanne Klausen.
Vi slutter med dejlig frokost lavet til os af
fantastiske frivillige.
Pris pr. dag: 65,Tilmelding til Susanne Klausen på
mail: stk@km.dk eller tlf: 2288 8913
Vel mødt til et par dejlige sommerdage med
sol, sang og hyggeligt samvær!
MUS I KIRKEN
Lørdag d. 16/6 kl. 10
Salmer og leg for store og små (1-5 år).
Kom og mød kirkemusen Mille Mus! Vi
skal synge, lege og spille på instrumenter.
Bagefter er der kaffe og saftevand.
Det hele varer ca. en time.
Vi glæder os til at have det sjovt sammen
med dig!
Hilsen Mille Mus og Susanne
AFTENSANG
Onsdag d. 20/6 kl. 20.00 - 20.30
inviterer Vestervang Kirke indenfor til
aftensang. Vi synger 2-3 salmer, lytter
til stille fløjtemusik med tid og ro til
eftertænksomhed.
Velkommen til en halv times samvær i den
lyse sommeraften!

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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Gøglerfest i Vestervang
Søndag den 3. juni fra kl. 11.30-15.00
På plænen ved Vestervang Kirke, Rughavevej 6, 8800 Viborg.
Efter gudstjenesten kl. 10 er der kaffe i teltet på plænen.

DAGSPROGRAM:
Kl. 11.30-12.30
Gøgleroptræden af klovnen Tapé.
Hver halve time
inviterer Midwest Musketeers til Amerikansk
			
fodboldtræning i Bananparken.
Hver hele time
inviterer VFF til fodboldtræning og 		
			
konkurrencer med laserkanonen på VFF.
Fra 12.30		
Mange aktiviteter, kaffe / slush ice / kage og
			
byen bedste burgere.
			
Pandekagemaskinen, ballondart, fløde			
bollekast, bungee run og lykkehjul.
			
Find din indre cirkusartist.
			
Giv den gas i hoppeborgen.
			
Klub Vest inviterer danseglade børn og unge
			
ind i diskoteltet.
			
Smag på verdenen — frivillige laver mad fra
			hele verden.
Arrangører: Boligselskabernes Fællessekretariat, Midwest Musketeers, KFUM
og KFUK, FDF, Klub Vest, Vestervang Kirke og VFF (Vestbadet), Børn og Unge
Viborg Kommune m. fl.
Ændringer kan forekomme – se endelig program i dagspresse og hjemmeside.

24 TIMERS LØB 2018
Den 18.-19. 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.
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SOGNEUDFLUGT 2018

Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år
søndag den 26. august.
Vi kører fra Vestervang Kirke kl. 9.00
mod Ebeltoft Kirke, hvor vi deltager i gudstjenesten med
Maria Louise Sønderby Andersen.

Efter gudstjenesten får vi en rundvisning i kirken af
Maria Louise, og derefter spiser vi vores medbragte
sandwich.
Når vi har spist, kører/går vi til Glasmuseet, og ser deres
udstillinger.
Derefter fortsætter turen til Hotel Langaa Kro,
hvor vi får kaffe, hjemmebagte boller og lagkage.
Efter kaffen går turen igen 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.

Tak for en flot indsamling
Søndag den 11. 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.
10.699,73, hvilket var en del
mindre 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

Turen koster 175 kr.
Tilmelding til kirkekontoret 86 62 69 40
senest den 19. august.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 10. juni 2018.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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