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Ny sognepræst
Morgenvandring
Gudstjenester
Mødestedsprogram
Aktiviteter
Nyt fra kunstudvalget

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 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
Karen Neergaard Stubkjær
Domkirkestræde 1, 8800 Viborg
Tlf. 21 30 38 40/Mail: kjns@km.dk
Træffes efter aftale
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
Kirke- 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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ARRANGEMENT OG VELK0MST

Frivilligfest i Vestervang
Torsdag den 15. november kl. 18.30
Fest for alle kirkens frivillige med Knirke Revy og lidt
godt til ganen.
Har du ønske om at blive frivillig, så kontakt kirke- og
kulturmedarbejder Susanne Klausen, der også modtager tilmeldinger til festen.
stk@km.dk

Velkommen til vores nye
sognepræst
Jeg vil fortsætte, hvor jeg slap, med henvisning til min
artikel i Sognenyt juni, juli og august.
Her kunne jeg berette om vores nye kirke- og kulturmedarbejder. Denne gang har jeg fornøjelsen af
at kunne byde velkommen til vores nye præst Karen
Stubkjær.
Karen Stubkjær blev indsat i Vestervang Kirke den
24. juni med efterfølgende reception — og ansat som
fuldtidspræst fra 1. juli. — Velkommen til dig, Karen.
Vi håber, du vil befinde dig godt i Vestervang. Og vi
glæder os rigtig meget til samarbejdet.
Jeg vil også gerne her tilføje et farvel og stor tak til
præst Jørgen Holm, som har været ansat som vikar fra
1. februar med sidste gudstjeneste 1. juli.
Nu håber jeg så, det vil vare længe, før vi igen skal
sige farvel eller goddag til en medarbejder. Med disse
ord vil jeg gerne ønske alle en god sommer og et godt
efterår.
Michael Hansen

NY SOGNEPRÆST
I VESTERVANG SOGN
Det er med stor glæde og forventning,
jeg nu skal tage hul på et nyt kapitel i
mit liv: nemlig som sognepræst hos jer i
Vestervang Sogn.
Allerede for ca. 4 år siden skete der
afgørende nyt for os som familie. Det
var, da min mand, Henrik, blev valgt
som biskop over Viborg Stift, og vi måtte
bryde op fra Haslev på Sydsjælland, som
havde været vores sted gennem 9 år. Her
var jeg sognepræst, mens Henrik hver dag
pendlede frem og tilbage til København
som generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp. Vi flyttede til Viborg i efteråret
2014 – på det tidspunkt uden børn. Vores
yngste var på efterskole, og vore tre andre
børn mere eller mindre flyttet hjemmefra.
De bor nu alle i København. Siden kom
Thomas tilbage og har haft en rigtig god
gymnasietid her i Viborg.
I min Viborgtid har jeg indtil nu haft gode
vikariater som præst rundt omkring. Det
første år var jeg i Haslund og Ølst ved
Randers, bl.a. med den spændende opgave
at være arresthuspræst. Siden har jeg været
i Bjerringbro, Gjellerup ved Herning,
Søndermarkskirken her i Viborg – og
det sidste halve års tid i Vorde-FiskbækRomlund (og lidt i Tårup-Kvols også). Så
jeg har efterhånden lært Viborg Stift godt
at kende.
Jeg kendte dog til det i forvejen, idet
jeg er født i Sdr. Felding ved Herning og
opvokset i Vejrum ved Struer.

Det har været gode år, men det bliver
OGSÅ godt at få lov til at lande igen.
Jeg glæder mig til at komme til at høre
til et sted, knytte bånd og igen være med
til at tænke lidt mere langsigtet, når det
drejer sig om vores Folkekirke. Det er
et privilegium at have sit arbejdsliv her.
Der er så mange glæder og så mange
muligheder. Og jeg ser meget frem til at
være med omkring den måde, I er kirke
og menighed på i Vestervang Sogn, til at
lære jer at kende, byde ind og tage imod
– både som præst og som en del af jeres
fællesskab i øvrigt.
Karen Neergaard Stubkjær
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MORGENVANDRING
Karen Stubkjær

Billedet er fra billeder.viborg.dk

„Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra
enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at
man jo ikke kan gå fra den“ – „Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.“ (Søren
Kierkegaard)
Den erfaring, som Søren Kierkegaard her har gjort sig, er der mange, der kan nikke genkendende til. Det er godt at gå – både for legeme og sjæl. Du indbydes hermed til at være med i en
gå-gruppe. Vi vil lægge ud med en række morgenvandringer rundt om Søndersø – på fredage kl.
7.45-9.00 i ulige uger. Ruten er på 5,6 km. Vi vil kombinere vandringen og den friske morgenluft
med en salme og et par gode ord at gå på.
Undervejs vil der både være mulighed for stilhed og for at tale sammen. Første gang fredag den
17. august. Vi mødes på gangstien lige neden for Viborg Kunsthal/Golfhotellet. Vi går uanset
vejret. Bliver det styrtregn går vi dog hjem til mig privat og synger morgensangen der!
Vel mødt. Karen Stubkjær
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Koncert i Vestervang kirke
Onsdag d. 31. oktober, 2018, kl. 19.30

„Bønner og Bachværk“
Kaffe, kage og klassisk musik.

Man kan næsten dufte kaffen, når Trio Amore
præsenterer „Bønner og Bachværk“.
Med udgangspunkt i J.S.Bachs Kaffekantate,
tager Trio Amore publikum med på en musikalsk
rundrejse, der også byder på uddrag fra Bachs
festlige bryllupskantate, foruden smukke velkendte
arier som Ave Maria og mange andre perler!
Programmet veksler mellem liflig musik og lystige
historier om kaffe, komponister og klassisk musik.
Koncerten varer en time og bagefter er der kaffe og
kage. Velkommen!
Trio Amore består af Margrethe Smedegaard, sopran, Susanne Klausen, tværfløjte og
Rita Rozkó, orgel og klaver.
De er alle tre konservatorieuddannede musikere fra henholdsvis Esbjerg og Nordjysk
Musikkonservatorium, og har spillet sammen i en årrække.

Koncerten er sponsoreret af Klassisk Viborg.

For 100 år siden sluttede 1. Verdenskrig
Den 11. november kl. 11 2018 er det 100 år siden, 1. Verdenskrig sluttede. En krig der
krævede millioner af menneskeliv.
Viborg Kirkegård vil fejre afslutningen på krigen og ære de, som faldt i kamp for det, de
troede på.
Det vil ske ved en ceremoni ved de to gravsteder for faldne soldater, som findes på Viborg
kirkegård. Der forefindes et gravsted for franske og belgiske faldne soldater, og ligeledes
et gravsted for tyske og østrig-ungarske faldne.
Kirkegårdsbestyrelsen arbejder på at få by og kirke præsenteret ved taler, sang og musik.
Det vil glæde Viborg Kirkegårds bestyrelse at se byens borgere til mindehøjtideligheden
på kirkegården.
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTELISTE
SEPTEMBER-OKTOBER
SEPTEMBER

Søndag, den 2. september, kl. 10.00, Trine Hostrup.
14. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 5, 1-15.
Musik ved Provstiband. Se side 12.
Søndag, den 9. september, kl. 10.00, Karen Neergaard Stubkjær.
15. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Lukas 10, 38-42.
Søndag, den 16. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
16. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 11, 19-45.
Høstgudstjeneste. Se side 14. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag, den 23. september, kl. 10.00, Karen Neergaard Stubkjær.
17. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Mark., 2, 14-22.
Søndag, den 30. september, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
18. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs., 15, 1-11.
Nadver med druesaft. Gudstjenestesamtale.

OKTOBER

Søndag, den 7. oktober, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
19. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 1, 35-51.
Kirkefrokost.
Søndag, den 14. oktober, kl. 10.00, Karen Neergaard Stubkjær.
20. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 21, 28-44.
Søndag, den 21. oktober, kl. 10.00, Trine Hostrup.
21. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 13, 1-9.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 28. oktober, kl. 10.00, Karen Neergaard Stubkjær.
22. søndag efter Trinitatis. BUSK-gudstjeneste og dåbsjubilæum. Se side 14.
Prædiketekst: Matt. 18, 1-14.
Nadver med druesaft. Familiekirkefrokost.
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VESTERVANG KIRKE
Sæson 2018-2019
Mødeaftener — Koncerter — En Kirkedag i Vestervang

MØDESTEDET for alle

Der er gratis adgang til foredrag og koncerter,
hvor der ikke er anført en pris. Kaffe 40 kr.
Alting har en tid
Onsdag d. 5. september kl. 19.30. Oplæsningskoncert.
Der venter en helt unik koncertoplevelse, når skuespiller Thure Lindhardt og pianist Søren Gemmer sammen præsenterer oplæsning af bibelske tekster iklædt elektronisk musik.
’Alting Har En Tid’ er den måske mest kendte passage i ‘Prædikerens Bog’, der findes i Det Gamle
Testamente. Det er en eksistentiel tekst, der møder læseren, og sproget er både poetisk og påfaldende moderne. En tekst, der står som en fjern, men aktuel forfader til de
franske eksistentialisters undersøgelser af meningen med livet. Oplæsning
og musik flyder sammen
Thure Lindhardt og Søren Gemmer skaber en kunstnerisk samlæsning,
hvor tekstens poesi og drama indhylles af elektro-akustiske lydbilleder fra
alle kirkens fire hjørner: Præpareret flygel, analoge synthesizere, genklange fra det 20. århundredes partiturmusik og moderne europæisk jazz i et
improviseret hele. I midten af det hele står Thure Lindhardts distinkte og
nærværende oplæsning.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Viborg Bibliotek og Ungdomspræsten i Viborg.
Billetter: 40 kr. kan købes på http://billetter.bemaerkedage.dk/
De fire isbjerge. Foredrag med Per Stig Møller
Torsdag den 13. september kl. 19.30 i Houlkær Kirke
De fire isbjerge er de fire største udfordringer, vi efter Per Stig Møllers mening står foran, nemlig
befolkningstilvæksten, den globale økonomi, de økologiske forandringer og slutteligt den demokratiske udvikling. Det, der gør situationen vanskeligere end nogensinde før, er, at løsningen af det
ene problem, kan gøre det næste problem større. Og hvad gør vi så? Arr. Bysogne i Viborg.
Sangaften med „100 Salmer“
Onsdag d. 19. september kl. 19.30
Sognepræst Karen Neergaard Stubkjær og organist Jørgen Ehlers guider os igennem gamle kendinge og nye bud på gode salmer fra salmebogstillægget „100 salmer“.
Gospelgudstjeneste v. Rune Herholdt
The Gospel Brothers og Vestervangs konfirmander
Fredag d. 28. september kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste for alle! Kom og høst frugterne af det arbejde,
konfirmanderne og Rune har udført i dagens workshop. En herlig
time fuld af musik, glæde og livsmod.

Gudstjenestens sprog
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30
Ved Elof Westergaard, biskop Ribe Stift. Et foredrag om gudstjenestens sprog med
udgangspunkt i de tre bønnebøger, som Elof Westergaard har været medredaktør og
skribent på. Et foredrag om gudsbilleder og kirkesyn. Kaffe 40 kr.
Koncert med Ida Corr
Tirsdag den 9. oktober kl. 20.00
Arrangør: Copenhagen Music. UDSOLGT
Bønner og Bachværk. Koncert med TrioAmore
Onsdag den 31. oktober kl. 19.30
Med udgangspunkt i Bachs kaffekantate tager TrioAmore os med på en rundtur i den
mere festlige og folkelige afdeling af den klassiske verden.
Efter koncerter serveres kaffe og bagværk i våbenhuset.
Susanne Klausen, fløjte, Margrethe Smedegaard, sopran, Rita Rozko, orgel. Fri entré.
Koncerten er sponsoreret af Klassisk i Viborg.
Frivilligfest i Vestervang
Torsdag den 15. november kl. 18.30
Fest for alle kirkens frivillige med Knirke Revy og lidt godt til ganen.
Har du ønske om at blive frivillig, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Susanne Klausen, der også modtager tilmeldinger til festen.
stk@km.dk
Koncert med „Jazz på dansk“. Onsdag den 28. november kl. 19.30
Skakbrættet, Hovedbiblioteket, Viborg.
Smukke og stemningsfulde jazzfortolkninger af klassikere fra den
danske sangskat.
Martin Schack, klaver. Morten Ramsbøl, bas. Morten Lund, trommer. Michael Olsen, saxofon.
Billetpris: 75 incl. et glas vin. Billetter kan købes på http://billetter.
bemaerkedage.dk/
Arrangør: Vestervang Kirke og Viborg Bibliotekerne.
Julemarked ved Vestervang kirke
Lørdag den 1. december kl. 10.00-13.00
Der bliver stort marked med tombola og julesalgsboder med hjemmegjorte ting i alle afskygninger,
dertilhørende delikatesser, samt juledekorationer. Adventskranse kan bestilles.
Der vil være samtlige former for lotteri, som er 7,9,13, kinesisk og amerikansk lotteri og lynbingo.
Der kan købes kaffe og lækker kage samt frokost i cafeteriet.
Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag den 2. december kl. 16.00
Under ledelse af Maja Simonsen vil Viborg Kammerkor denne første søndag i
advent indlede julemåneden med kendt og ukendt julemusik. Fri entré.
De ni læsninger
Onsdag den 12. december kl. 19.30 i kirken
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 forskellige sprog.
Efterfølgende serveres gløgg og æbleskiver. Fri entré.

Syng julen ind.
Onsdag den 19., fredag den 21. og søndag den 23. december kl. 19.00
Disse tre aftner er for hele familien, hvor Vestervang Kirkes Pigekor med organist Jørgen Ehlers
synger julen ind. Musikskolens Ungdomskor under ledelse af Pavlina Salehi medvirker den 19. dec.
Andrea Heick Gadeberg medvirker den 21. dec.
Den 23. december medvirker „Nissebanden“ og „Jubelkoret“. Fri entré.
Hellig Tre Kongers gudstjeneste med stjernevandring
Lørdag 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. Jørgen Heick, trompet.
Juletræerne tændes for sidste gang. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Fri entré

EN KIRKEDAG I VESTERVANG: SLIP LIVET LØS

Lørdag den 26. januar kl. 9.30-14.30
Kl. 9.30 Morgenkaffe, rundstykker og morgensang
Kl. 10.00 „Slip livet løs“ Foredrag ved Preben Kok, forfatter og tidl. sogne- og sygehuspræst.
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er
sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt
(glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet.
Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet
fri igen. Hvordan?
I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?
Kl. 12.00 middag
Kl. 13.00 Kirkekoncert med Herning Kirkes drengekor, under
ledelse af Mads Bille, ved orglet Kristian Marius Andersen.
Herning Kirkes Drengekor er stiftet i 1949 og er et af landets
ældste drenge- mandskor. Koret er inspireret af den klassiske engelske klang og kortradition, men arbejder med et bredt repertoire
spændende fra gregoriansk sang over renæssance- og barokmusik
til nutidige værker. Herning Kirkes Drengekor består af omkring
50 drenge og mænd, som næsten alle har sunget i koret siden de i
3. klasse blev optaget i korets forskole.
Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 22. januar tlf. 86 62 69 40.
Pris 150 kr for hele dagen. 100 kr. for enkelt foredrag eller koncert.
Koncert med Lars Lilholt og Shaka Loveless
Torsdag den 7. februar
Generationsmøde i kirken. De to spillemænd vil med hver deres guitar invitere folk indenfor til en
anderledes koncertoplevelse, der på både musikalske nyfortolkninger, historiefortælling og et dyk
ned i begges bagkatalog.
Klokkeslet og billetinfo se www.vestervang-viborg.dk
Diakoni som næstekærlighed
Onsdag den 20. februar kl. 19.30
Foredrag og oplæg til debat ved Steen Hedemann Andreassen, Siftspræst for Diakoni i Viborg Stift,
om det store emne: Diakoni som næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn om skaberværket
og kamp for retfærdighed i Vestervang.

Filmaften: „9. april“
Onsdag den 13. marts kl. 19.00
Der er efterhånden mange film om 2. verdenskrig, og ikke mindst Danmarks besættelse 9 april 1940,
men denne film giver langt om længe et fortjent indblik i et lidt overset kapitel. Tobias Lindholms 9.
april fra 2015 har Pilou Asbæk i hovedrollen som sekondløjtnant Sand.
Film, ost og vin 50 kr.
Koncert med Sinne Eeg med trio
Onsdag den 3. april kl. 19.30
Glædeligt genhør med Sinne Eeg – en af Danmarks førende jazzsangerinder –denne gang med trio.
Entre: 150,- incl. et glas vin. Billetter kan købes på http://billetter.bemaerkedage.dk/
Arrangør: Vestervang Kirke i samarbejde med Viborg Bibliotekerne.
Workshop om Helligånden
Torsdag den 11. april kl. 19.30
I 2019 udkommer bogen Tag Ånden ved hånden. En meditativ vandring med Helligånden. Forfatter og Baptist præst Poul Beck introducerer sin nye bog, som indbyder til en meditativ vandring
mellem påske og pinse med Helligånden som livgiver og inspirations kilde. Undervejs lægges op til
inddragelse, drøftelse og dialog.
Påskemiddag i Vestervang
Torsdag den 18. april kl. 17.00
Gudstjeneste med nadver. Kirkens Jubelkor medvirker. Kl. 18.00 fællesspisning i kirkens lokaler,
lammesteg med tilbehør. Pris inkl. drikkevarer 75 kr. børn under 15 år gratis.
Tilmelding til spisning til kirkekontoret tlf. 86 62 69 40 / fsd@km.dk senest fredag den 12. april.
Forårskoncert med Viborg Koret og Viborg Mandskor. Onsdag den 24. april kl. 9.30. Fri entré.

Gøglerfest i Vestervang
Se nærmere omtale.
Sommerkoncert
Onsdag den 29. maj kl.19.30
Sommerkoncert med Viborg Musikskoles Kor under ledelse af Ole Gad. Fri entré .

GUDSTJENESTELISTE
NOVEMBER 2018
NOVEMBER

Søndag, den 4. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Alle Helgens gudstjeneste. Prædiketekst: Matt. 5, 13-16. (alt. Matt. 5, 1-12.)
Kirkefrokost.
Søndag, den 11. november, kl. 10.00, Karen Neergaard Stubkjær.
24. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 5, 17-29. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 18. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Familiegudstjeneste med juniorkonfirmandafslutning.
25. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 17, 20-33. Se side 14.
Søndag, den 25. november, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Sidste søndag i kirkeåret. Prædiketekst: Matt. 11, 25-30.
Nadver med druesaft.
Indsamling til Kirkens Korshærs landsindsamling. Se www.vestervang-viborg.dk

DECEMBER

Lørdag, den 1. december kl. 11.00, Else Kruse Schleef.
Julegudstjeneste for Katrinehaven.
Søndag, den 2. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1. søndag i advent. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9.
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.
Morgensang tirsdag og torsdag kl. 9.30-9.45.
Begynder igen den 4. september.
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LITTERATURKREDS
VESTERVANG KIRKE
EFTERÅR 2018
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.
Vi mødes onsdage 16-17.45.
29.8.		Maja Lunde: Biernes Historie.
12.9.		Tarjei Vesaas: Fuglene.
10.10.		Hallgrimur Helgason:
		Kvinden ved 1000 grader.
7.11.		Jørgen Riel: Sangen for livet.
21.11.		Dorte Nors: Spejl skulder blink.
Arbejdsformen er samtale hvor alle på
skift har mulighed for at ytre sig. Hver
gang indledes med et kort oplæg.
Bøgerne er reserveret på biblioteket,
og kan afhentes på kirkekontoret i
åbningstiden eller efter aftale med Else.
Første bog kan afhentes fra 8.8.
Højst 15 deltagere.
Tilmelding kan ske til Else Kruse Schleef,
eksc@km.dk .Tlf. 29 33 64 12.

Aftensang i Vestervang
Velkommen til aftensang i Vestervang Kirke,
hvor skumringstiden og efterårets skiftende
farver indbyder til ro og eftertænksomhed.
Vi synger 3 af vore smukke aftensalmer og
derimellem lytter vi til musik eller digtoplæsning med rum til stilhed.
Aftensang varer en halv time og alle er
meget velkomne!
Onsdag d. 12/9 kl. 20.00
Onsdag d. 10/10 kl. 20.00
Onsdag d. 7/11 kl. 20.00
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100 SALMER SOM GAVE
Vestervang Kirke har nu fået indkøbt
Salmebogstillægget 100 salmer.
Tillægget indeholder nye salmer, mange af
dem er allerede indsunget i menigheden og
godt i brug, mens andre er nye og stadig
ukendte hos os.
Det har længe været et ønske at have tillægget
til brug ved gudstjenester, morgensange og
kirkelige handlinger.
Kirkefrokostgruppen trådte til og donerede
4000 kr. så ønsket kunne opfyldes.
Stor tak til kirkefrokostgruppen, der udover
at lave fantastisk mad til billige penge også
har lavet et overskud, der kan sætte gang i
sangglæden.
Søndag den 1. september indvies tillægget ved
gudstjenesten kl. 10.00, hvor ungdomspræst
Trine Hostrup prædiker og Trio Solis står for
musikken.
Og allerede onsdag den 19. september kl.
19.30 inviteres alle til sangaften i kirkens
lokaler, hvor sognepræst Karen Neergaard
Stubkjær og organist Jørgen Ehlers vil
introducere nye salmer og gamle kendinge fra
100 salmer.

AKTIVITETER
MUS I KIRKEN
Lørdag d. 16/5 var der mus i kirken!
Heldigvis en sød en… nemlig Mille Mus.
Mille Mus og Susanne fik besøg af en masse
dejlige børn, der var klar til at lege og synge.
Temaet var Noas Ark. Vi sang om solen, der
står op og fuglene, der synger – vi lavede
regnvejr med instrumenter og tryllede den
smukkeste regnbue frem. Så skulle vi samle
alle dyrene, der skulle med på Arken, men
Mille Mus havde gemt dem rundt omkring i
kirken, så vi måtte lede efter dem. Heldigvis
kom de alle med!
Til sidst hyggede vi med saftevand og kaffe.
Mille Mus kommer på besøg igen:
Lørdag d. 1/9 kl. 10.00
Lørdag d. 6/10 kl. 10.00
Lørdag d. 3/11 kl. 10.00
Arrangementet er for børn i alderen 1-5 år og
deres forældre/bedsteforældre.
Tilmelding ikke nødvendig – man møder bare
op i kirken. Alle er velkomne!
BABYSALMESANG
Mandag d. 4/6 vrimlede det med barnevogne
i våbenhuset! Som afslutning på forårets
babysalmesangshold, mødtes vi for første
gang til en fælles afslutning med holdene fra
Sortebrødre Kirke og Domkirken. Det var en
rigtig hyggelig formiddag med masser af sang,
farver og bevægelse i kirken.

KOM OG SYNG MED!
Musik, sang og bevægelse for børn i alderen
1-3 år – for dagplejere, forældre på orlov,
bedsteforældre og andre interesserede.
Det foregår i kirkens lokaler onsdage
fra 9.30-10.15.
Efterårets datoer er:
12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 og 21/11.
Tilmelding ikke nødvendig – man møder bare
op. Alle er velkomne!
BØRNEKOR
Børnekor er for alle børn fra 8 år, der kan lide
at synge og have det sjovt!
Vi øver om torsdagen fra 14.20-15.05. Første
gang er den 13/9.
Vi synger til forskellige arrangementer i kirken
– f.eks. Lucia og Syng Julen ind.
Så tag dine venner under armen og kom og
vær med!
Yderligere information hos Susanne
2288 8913.
JUBELKOR
Jubelkoret er for alle voksne, der nyder
samværet og fællesskabet ved at synge!
Vi synger mange forskellige sange – både
kendte og nyere. Derudover medvirker koret
bl.a. ved den traditionsrige Syng Julen Ind og
andre begivenheder i kirken.
Der øves om torsdagen fra 15.30-16.30 – alle
er velkomne!
Efterårets prøveplan ser ud som følger:
27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 29/11, 6/12,
13/12.
Yderligere information hos Susanne Klausen
2288 8913

Næste hold babysalmesang starter i uge 33.
Tirsdag kl. 10.30 og onsdag kl. 10.30.
Information og tilmelding til Susanne
2288 8913 / stk@km.dk
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AKTIVITETER
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder
kl. 17,30 i kirkens mødelokaler:
Torsdag den 23. august
Torsdag den 20. september
Onsdag den 24. oktober
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.
KIRKEFROKOSTER
Søndag den 7. oktober
Søndag den 4. november
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
Mandag kl. 18.30-20.00
Vi har til huse i kirkens
ungdomslokaler
i kælderen.
KFUM OG K
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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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 16. 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.

BØRN UNGE SOGN KIRKE

Søndag den 28. 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.
AFSLUTNING FOR
JUNIORKONFIRMANDER
Søndag den 18. november kl. 10.00:
Familiegudstjeneste.
Efterårets juniorkonfirmander fra 3. x
vil sætte deres festlige præg på denne
gudstjeneste, der er for hele familien.
BESØGSTJENESTEN
Kirkens besøgstjeneste formidler kontakt
mellem mennesker i sognet, som ønsker
besøg af 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 kirke- og
kulturmedarbejder Susanne Klausen
tlf. 22 88 89 13 eller Sognepræst Else
Kruse Schleef 29 33 64 12.

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 13. september kl. 14.30:
Er der noget at grine af, når vi bliver gamle –
når alderdommen bliver en kvalitet?
Provst Anders Bonde, Hadsten.

Torsdag den 6. december kl. 14.30:
Julens salmer og sange.
Lucia-optog m.v.
Stoholm-Kobberup kirkekor.

Torsdag den 27. september kl. 14.30:
Vandretur fra Skagen til Kruså med barnevogn.
Anne Helene Jensen, Vildbjerg.
Torsdag den 11. oktober kl. 12.00:
Jubilæums- og medlemsfest.
Festtaler: Biskop Henrik Stubkjær.
Musik ved orkestret Aktiv Musik fra Skive.
Nærmere senere.
Torsdag den 25. oktober kl.14.30:
Oplevelser i Inkaernes Peru.
Anne Marie Haaning Andersen.
Torsdag den 8. november kl.14.30:
Fra sprogofficer over TV-direktør til pensionist.
Tidl. TV-direktør Ivar Brændgaard.
Torsdag den 22. november kl. 14.30:
Når øst og vest mødes.
Provst Niels Arne Christensen, Holstebro.
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NYT FRA KUNSTUDVALGET
Fernisering fredag den 7. september kl. 16-17

Jeg har malet i mange år, startede med at gå
til undervisning hos tidligere Viborg-maler
Henry Lundgren.
Dengang brugte jeg oliemaling, men nu
arbejder jeg primært med akryl.
Farvemæssigt spænder jeg bredt, men har
alligevel mine favoritfarver, som kan ses på
mange af mine billeder.
Mange malerier bliver til landskaber, men
indimellem maler jeg også abstrakt, blomster
og figurative billeder.
Inspirationen kommer fra mange forskellige
ting. Det kan være naturen, oplevelser eller de
nære omgivelser.
Sonja Østergaard Svendsen

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 2. oktober 2018.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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