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NYT FRA FORMANDEN
Jeg vil gerne indlede denne artikel med at ønske
alle et godt og lykkebringende nytår 2018.
Der har jo traditionen tro igen i 2017 været
mange aktiviteter i Vestervang Kirke.
Det gælder naturligvis gudstjenester,
bryllupper, dåb, bisættelser, konfirmander,
minikonfirmander, ungdomsarbejde, og der kunne her nævnes
meget mere.
Jeg vil henvise til vores hjemmeside
www.vestervang-viborg.dk
her kan man læse om aktivitetsniveauet.
Kunstudvalget har igen formået at få gode udstillinger på
gallerigangen, og det fortsætter i 2018 med gode og dygtige
kunstnere. Man kan som sædvanlig se udstillingerne i kirkens
åbningstider.
Vi fik sidst på året et par udfordringer, som vi måtte forholde
os til. Vores 60% præst Maria Louise Sønderby Andersen fik nyt
job i Ebeltoft pr. 1. december, og vores sognemedhjælper Margit
Rossmeisl valgte at gå på pension den 31. december.
Det medførte jo naturligvis, at menighedsrådet hurtig måtte i
arbejdstøjet for at finde løsninger på det.
Vi fik en god dialog med Provsti og Stift, hvor vi fik et tilbud,
som vi valgte at takke ja til.
Det betyder, at vi nu kan ansætte en fuldtidpræst og en 50%
kirke- og kulturmedarbejder.
Og det er vi i skrivende stund i gang med at planlægge og lave
stillingsopslag på.
Det skal i samme forbindelse nævnes, at vores gode samarbejde
med Tårup-Kvols om præst nu er afsluttet.
Vi vil naturligvis stræbe efter at udføre vores traditionelle
opgaver, som vi plejer, men også være lydhør over for evt. nye
tiltag. Sådan lidt kort formuleret være forandringsparate.
Vi havde også i 2017 godt besøgte koncerter, bl.a med Hanne
Boel og Caroline Henderson.
Pt. er der bl.a lavet aftale om en koncert 9. oktober med Ida
Corr.
Men igen følg med på vores hjemmeside.
Der er i 2018 planlagt diverse reparationer af murværk og
murpiller, som der er afsat midler til.
Vi ønsker stadigvæk at få vores tårn renoveret, men lige nu er
der ikke økonomi til det.
Folkekirken vil igen i 2018 deltage i 24-timersløbet, som
efterhånden er ved at være en stor tradition i Viborg, og fra
Vestervang Kirke vil vi igen deltage i forskellige aktiviteter: Løb,
bemanding i teltet med videre, og alle er velkomne til at aflægge
teltet et besøg.
Jeg vil som sædvanlig benytte lejligheden til at takke de mange
frivillige, som yder et fantastisk stykke arbejde i Vestervang Kirke
i forbindelse med de mange aktiviteter, der foregår. Som jeg før
har udtrykt det, uden dem var der mange ting, der ikke ville kunne
gennemføres. Stor tak til jer alle.
Jeg vil også her benytte lejligheden til at takke mine kolleger
i menighedsrådet for et godt og konstruktivt samarbejde om
opgaver, der skal løses.
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
www.vestervang-viborg.dk, så vil I være opdateret.
Med disse ord vil jeg gerne ønske jer alle et rigtig godt forår.
Michael Hansen

TRE HURTIGE

OM TRO OG TVIVL

Af Trine Hostrup

I det daglige går vi måske ikke rundt og bruger meget tid på, hvad vi tror på, og hvad vi tvivler
på eller, hvad vi kan bruge kirken til – udover at komme her, når vi skal døbes, konfirmeres,
giftes eller begraves. Men direkte adspurgt, hvad svarer vi så?
Vi har i de to foregående kirkeblade, spurgt to forskellige mennesker om disse lidt mere
eksistentielle spørgsmål – og høre dem om, hvad de bruger kirken til – bruges den overhovedet?
I artikelserien Tre hurtige om tro og tvivl har vi mødt Mette på 18 år og gymnasieelev; Vi
har mødt Astrid – aktiv kirkegænger – mor, bedstemor og oldemor. I sidste artikel har Ernst
Poulsen skrevet et smukt bud på, hvad tro og tvivl og kirke er for ham.
Vi vil gerne takke alle tre for jeres åbenhed, og fordi I har haft lyst til at dele jeres tanker om
tro, tvivl og kirke med os og med Vestervang menighed.

Tro kan være så mange ting: F.eks. jeg
tror det bliver solskin i eftermiddag. Men
kristeligt set er tro for mig det, som Paulus
siger et sted: Tro er tillid til det, jeg håber;
en overbevisning om ting jeg ikke ser.
Ligeledes som der står i en salme: Det som
intet øje så, er det vi holder søndag på. Det er
jo også det, som vi i gudstjenesten bekender
i trosbekendelsen: Vi tror på Gud Fader,
Gud Søn og Gud Helligånd. Det er ikke min
barnetro, men en udløber derfra: En tro som
er givet mig gennem livet med dets glæder og
sorger.
Jeg har egentlig aldrig tvivlet på, at der er en
Gud. Jeg har oplevet, at da livet var allerværst,
da var Gud allernærmest. Det var en svær
kamp, da alting så håbløst ud, og tvivlen kom
snigende og ville fortærede min tro. Hjælpen
kom på en ganske uventet måde, og tvivlen

om at Gud er virkelighed, bragt til ophør. Selv
om min sorg var stor, så følte jeg en hjælp
og sandhed i ordene: Ikke en spurv falder
til jorden, uden at Gud er med i det. Det
gav mig en vished om, at der ikke er noget
sted, hverken i livet eller i døden, hvor Gud
ikke er. Tilværelsen byder både på glæder og
sorger; både på lykke og modgang, og det
kan være svært at tro på, at man kan klare det
og komme igennem det.
Hvad bruger jeg så kirken til? En salme af
Lars Busk Sørensen siger så fint, at her mødes
ung og gammel. En søndag er helt rigtig og god
for mig, når den begyndes i en kirke; – med
dejlige fællessalmer, prædiken, altergang og
velsignelse. Men jeg oplever også det at være
med i kirken i de andre sammenhænge, som
noget meget givende; noget som jeg kan tage
med mig i hverdagen. Mit lille indlæg vil jeg
slutte med linierne fra ovennævnte salme om
hvad vi som mennesker kan bruge kirken til,
– for
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra
vor skabers egen mund.
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DÅBSSERVIET
Af Else Kruse Schleef

„I Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn“. Når præsten under dåben har øst
vand på barnet hoved tre gange, så har vi i
Vestervang den tradition, at et familiemedlem,
f. eks. en stolt storebror tørrer barnets
hoved med en serviet. Tidligere har vi brugt
stofservietter, som så var vaskede og nystrøgne
hver gang, men nu er genbrugsservietten
erstattet af noget mere enestående:
Håndstrikkede dåbsservietter med kristne
symboler.

En god idé

Dåbsservietten er en gave til den døbte, og
bliver strikket af frivillige fra sognet. Ideen
blev født af en præst på Djursland og bredte
sig hurtig til hele landet.
Præsten var selv god til at strikke og så,
hvordan det pludselig blev moderne at strikke
karklude og andre overskuelige projekter.
Hun bad en strikkeklub lave dåbsklude og
tilbagemeldingen var, at det var et dejligt
håndarbejde, og at man, mens man strikkede,
kom til at reflektere over dåben.
I Vestervang blev ideen grebet af deltagere
i kirkens markedscafé, hvor en gruppe
kvinder mødes hver anden mandag og laver
håndarbejde bl.a. til kirkens julemarked.

Højtid og fællesskab

Dåben er et sakramente, en intens handling, ja
en højtid, der griber familien, der står omkring
døbefonten med den lille.
Derfor er det noget helt særligt at få noget
med hjem, som har været i brug under ritualet,
om man så er voksen eller baby.
At det er en kvinde fra menigheden,
der har strikket dåbsservietten, har også
betydning. Man siger, at barnet ved dåben
bliver indlemmet i menigheden, og det er
dåbsservietten et synligt tegn på.
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PRÆSTEVIKAR
Kære medlemmer af
Vestevang menighed
Jeg vil hermed gerne præsentere mig selv for
jer, der bor i Vestervang sogn, hvor jeg skal
være præstevikar. Jeg vil dog indledningsvis
sige, at jeg har været ude og se den ualmindeligt smukke kirke og de flotte lokaler og må
bare sige, at jeg glæder mig meget til at skulle
være vikar for jer.
Jeg er uddannet teolog fra Århus universitet
og har haft hele min præstetid i udlandet,
ansat først af DKU (Dansk kirke i Udlandet)
og siden DSUK (Danske Sømands- og
Udlandskirker). De første 24 år var jeg præst
to steder blandt de dansksindede sydslesvigere
i Nordtyskland. Først i Flensborg og siden i
Læk, Sydtønder amt. Derefter var jeg ansat
som sømandspræst i Göteborg og Stockholm.
Vi kom til Viborg sidste år.
Jeg er gift med Liv Marit fra Norge og har
tre børn, hvoraf den sidste bor hjemme endnu.
Menighederne i Sydslesvig og i Sverige har
altid lagt stor vægt på dansk sprog, kultur
og sindelag. Man har brugt den danske
gudstjenesteordning og den danske salmebog.
Samtidig har man en åben og fordomsfri
holdning til det flertal man lever iblandt. Det
har jeg befundet mig rigtig godt med. Det er
naturligvis noget andet, jeg kommer til som

vikar i Vestervang Sogn, men jeg vil mene,
at der også er mange paralleller. Det er mit
håb, at jeg som præst vil kunne bidrage til
fællesskabet med ideer og erfaringer fra min
tid i udlandet.
Jeg har altid tilstræbt en direkte, ærlig, og
humørfyldt linje til mine medmennesker
og ser frem til arbejdet som jeres præst med
glæde og godt mod.
– så på gensyn i Vestervang Kirke.
Jørgen Holm
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Forårets juniorkonfirmander er drengene fra 3. årgang.
Vi er hver onsdag gået gennem garderobeskabet for at komme ind i Narnias univers.

Familiegudstjeneste

Søndag d. 18. marts kl. 10 er der familiegudstjeneste
Forårets juniorkonfirmander slutter deres undervisning med at sætte deres
præg på denne festlige gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost for alle.

Spis sammen
Vi mødes onsdag i lige uger 07.03 . 21.03 .
04.04 . 18.04 . 02.05 . 16.05 . 30.05 . 13.06
kl. 16 til 18.30 på KFUM og KFUK,
Rughavevej 4,Viborg.
Hvad laver vi ?
Spiser sammen . hygger . fællesskab . spiller . højtlæsning . sang . leg . snak . opvask . kaffe . the . sjov . grin.
KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og
ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og
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unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler
over hele landet og et globalt fællesskab
gennem YMCA og YWCA. Læs mere på
www.kfum-kfuk.dk
Pris og tilmelding
Voksne 25 kr. børn 10 kr.
Tilmelding senest søndagen før på sms til
20 52 12 39
Spis sammen er et tilbud under KFUM og
KFUK i Viborg
viborg.kfum-kfuk.dk
www.facebook.com/
groups/spissammen

GUDSTJENESTER

Kristi Himmelfartsgudstjeneste
den 10. maj kl. 10.30
Vanen tro holder Vestervang, Tårup-Kvols og Vorde-Romlund-Fiskbæk
menigheder en fælles Kristi Himmelfartsgudstjeneste på præstegårdsjorden ved
Knudby Præstegård, Virksundvej 10, med udsigt over fjorden.
Gudstjenesten foregår udendørs. Der er opstillet bænke,
så medbring gerne selv et tæppe.
Sognepræsterne Karen Stubkjær og Jørgen Holm vil forestå gudstjenesten,
og Torben Laier sørge for musikken.
Efter gudstjeneste kan man spise medbragt mad,
og menighedsrådet giver en kop kaffe.
Der afgår bus fra Vestervang Kirke kl. 10 (gratis), og den kører fra præstegården
kl. 12 tilbage til Vestervang Kirke.
Hvis man hellere selv vil køre, er der mulighed for at parkere ved præstegården.
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GUDSTJENESTELISTE
MARTS/APRIL 2018
Søndag, den 4. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i fasten. Prædiketekst: Johs. 8, 42-51.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 11. marts, kl. 10.00, Trine Hostrup, familie og ungdomsgudstjeneste.
Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 24-35 (36-37).
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag, den 18. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Mariæ Bebudelsesdag. Prædiketekst: Luk. 1, 46-55.
Juniorkonfirmandafslutning og kirkefrokost. Se omtale side 6.
Søndag, den 25.marts, kl. 10.00, Jørgen Holm.
Palmesøndag. Prædiketekst: Mark. 14, 3-9 (alt. Johs. 12, 1-16.)
Torsdag, den 29. marts, kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Skærtorsdag. Prædiketekst: Johs. 13, 1-15.
Jubelkoret medvirker. Fællesspisning, se omtale side 9.
Fredag, den 30. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Langfredag. Liturgisk gudstjeneste, Aarhus Strygerensemble opfører Haydns
„Jesu syv ord på korset“.

APRIL

Søndag, den 1. april, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Påskedag. Prædiketekst: Matt. 28, 1-8.
Mandag, den 2. april, kl. 10.00, Jørgen Holm.
2. påskedag. Prædiketekst: Johs. 20, 1-18.
Søndag, den 8. april, kl. 10.00, Trine Hostrup.
1. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 21, 15-19.
Kirkefrokost.
Søndag, den 15. april, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 10, 22-30.
Søndag, den 22. april, kl. 10.00, Jørgen Holm.
3. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 14, 1-11.
Fredag den 27. april, Bededag, konfirmationer:
Kl. 09.00:
7.x
Else Kruse Schleef.
Kl. 10.30:
7.y
Else Kruse Schleef.
Kl. 12.00:
7.z
Jørgen Holm.
Søndag, den 29. april, kl. 10.00, konfirmation A, Else Kruse Schleef.
4. søndag efter påske.
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GUDSTJENESTELISTE
MAJ 2018
Søndag, den 6. maj, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
5. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 17, 1-11.
Gudstjenestesamtale.
Torsdag, den 10. maj, Kristi Himmelfartsdag, kl. 10.30, Jørgen Holm og
Karen Stubkjær.
Fællesgudstjeneste i det fri ved Knudby Præstegård, Virksundvej 10.
Kl. 10.00: Bus (gratis) afgår fra Vestervang Kirke, se omtale side 7.
Søndag, den 13. maj, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
6. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 17, 20-26.
Søndag, den 20. maj, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14, 15-21.
Mandag, den 21. maj, kl. 10.00, Jørgen Holm, friluftsgudstjeneste i kirkens gårdhave.
2. pinsedag. Prædiketekst: Johs. 6, 44-51.
Søndag, den 27. maj, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Trinitatis søndag. Prædiketekst: Matt. 28, 16-20.

JUNI

Søndag, den 3. juni, kl. 10.00, Jørgen Holm.
1. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 12, 13-21.
Efterfølgende Gøglerdag, se omtale side 12.

Påskemiddag i Vestervang
Skærtorsdag aften d. 29. marts

Kl. 17 gudstjeneste med nadver. Jubelkoret medvirker.
Kl. 18 fællesspisning i kirkens lokaler,
lammesteg med tilbehør.
Pris inkl. drikkevarer 75 kr. børn under 15 år gratis.
Alle er velkomne!
Vi beder om tilmelding til spisning til kirkekontoret
senest fredag den 23. marts
Tlf. 86 62 69 40 eller mail fsd@km.dk
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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.

Morgensang tirsdag og torsdag
kl. 9.30-9,45
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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.
Foråret:

Onsdag den 14.3.
Onsdag den 4.4.

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.

Arbejdsformen er samtale, hvor alle på
skift har mulighed for at ytre sig.

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.

Højst ca.15 deltagere.

Der er debatcafé følgende torsdag:

Kl. 16.00-17.45
(Ret til ændringer forbeholdes)

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.

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.

Påskegudstjeneste for
børnehaver

Onsdag d. 21. marts kl. 10.00
Børnehaver, dagplejer, hjemmegående
forældre med børn – og alle der har lyst
er meget velkomne.
Påskens historie bliver fortalt, vi
synger og hører smuk musik.

Gøglerdag den 3. juni

Sæt stort kryds. Nærmere information i
næste Sognenyt.
Har du lyst til at være frivillig på
gøglerdagen eller bage en kage, så giv
besked til kirkekontoret eller til Else
(29 33 64 12)

Børnekor

For piger og drenge fra 8 år hver torsdag
fra 14.15-15.15.
Alle børn, der gerne vil synge, kan være
med.
Koret synger til forskellige
arrangementer i kirken i årets løb og
er bestilt til at underholde ved flere
sammenkomster – også ved juletid.
Der lægges stor vægt på, at man synger
bedst, hvis man er glad og har det sjovt.
Flere informationer:
Jørgen Ehlers 23 30 51 00.
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ARRANGEMENTER

KONCERT I VESTERVANG KIRKE
Torsdag den 17. maj 2018 kl. 20.00
TRIO ZAFIR
Tre musikere kommer og spiller i
forbindelse med MUSIK og TRO.
Anja Præst, spiller på basklarinet,
Anette Gøl på harpe og Benjamin Barfod
spiller på Hang.
Når musikerne fatter instrumenterne
høres en klangrig, musikals treenighed,
hvor der er plads til levende leg og
improvisation. De spiller meget på
rummet og på publikum. Det de i høj grad
kan, er at spille sammen med nærvær, ro
og den akustik, der er i kirkerummet.

VIBORG
Internationale Kirkemusik
FESTIVAL
13.-22. april 2018
Se hele programmet og læs om
forsalg af billetter:
www.viborgfestival.dk
Tinghallen, Viborg 86 62 61 00 og
ticketmaster.dk

Søndag d. 3. juni er
der Gøglerdag
og Fritidsfest i området omkring
Vestervang Kirke
kl.11-15.
Efter gudstjenesten
i kirken kl. 10 er
der kaffe i teltet på
plænen.
Kl. 11.30 underholdning: Klovnen Tapé

NYT FRA KUNSTUDVALGET: „VIBORG-BILLEDER“
På gallerigangen i Vestervang Kirke vil vi gerne i marts og nogle måneder frem vise, hvad folk
i menigheden ved Vestervang Kirke har hængende på væggene hjemme af billeder/malerier fra
Viborg.
Vi vil gerne låne billederne af jer, hvis vi må. Så, har I nogle billeder, vi må låne til
udstillingen, vil vi gerne høre fra jer.
Hvis I ikke har mulighed for at aflevere dem i kirken, kommer vi gerne og henter dem.
Ferniseringen bliver fredag den 16. marts kl. 16-17.
Fredag den 13. april vil vi lave en byvandring til nogle af de steder, som billederne viser.
Henvendelse kan ske til:
Jannie Mølgaard 30 11 12 14 – Klaus Mærkedahl 26 60 34 44
eller billeder kan afleveres på kirkekontoret senest 1. marts 2018
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AKTIVITETER
KOM OG SYNG MED
Sang og leg for småbørn i kirken sammen
med dagplejemødre, forældre på orlov,
bedsteforældre og andre interesserede.
Onsdag den 7. marts fra kl. 9.30–ca. 10.15.
Flere informationer:
Jørgen Ehlers telefon 23 30 51 00.

GUDSBILLEDET
Foredrag med Henning Thomsen
den røde tråd i bibelen?

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder kl.
17.30 i kirkens mødelokaler:

Onsdag den 7. marts kl. 19.30 i
Sortebrødrehus, Søndre sogn.
Matthæus og Lukas er ikke tilfredse med
Markus-fortællingen, fordi de vil have andre
sider af Jesus-historien frem. Matthæus vil
hele tiden sammenligne Jesus med Moses, og
Lukas vil have mere ånd ind i beretningen.
Se, hvordan de begge gør, hvad de kan for at
trække deres kæpheste frem.

Onsdag den 14. marts
Torsdag den 12. april
Onsdag den 23. maj
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:
Søndagene den 18. marts og den 8. 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.
JUBELKORET
Kom og vær med!
Jubelkoret mødes i foråret og øver.
Nærmere oplysninger om tidspunkter mv. hos
Jørgen Ehlers (86675100)

Viborg bys 6 folkekirker er gået sammen og
tilbyder en foredragsrække om „Gudsbilledet
– den røde tråd i Bibelen?“

„Tilbage til begyndelsen“
Onsdag den 21. marts kl. 19.30 i Vestervang
Kirke
Resultatet er, at forfatteren til
Johannesevangeliet provokeres til at søge
tilbage til udgangspunktet. Når det gælder
fortællingerne: Altså Markusberetningen. Og
når det gælder indholdet: Altings tilblivelse.
Nu bliver det for alvor klart, at et evangelium
er en prædiken og ikke en historisk
kildeberetning. Hvordan prædiker vi i dag?
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
Gudstjenestens sprog (foredraget udsættes til
onsdag den 3. oktober kl. 19.30
Ved Elof Westergaard, biskop i 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.

Byvandring i Viborg
Fredag den 13. april kl. 15.00
I forbindelse med udstillingen på kirkens
gallerigang af billeder af Viborg by, holdes der
en byvandring i Viborgs gamle gader. Måske
er vi heldige, at vi kan genkende nogle steder
og huse fra billederne. Fri entré og påklædning
efter vejret.
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Koncert med „Hymns from Nineveh“
Lørdag den 21.april kl. 19.30
Hymns from Nineveh er et band, der blev
grundlagt i 2007 af sanger og sangskriver Jonas H. Petersen. Bandets andre
medlemmer er Jacob Haubjerg, Nikolaj
Paakjær og Andreas Brixen. – Sange man også
kan kalde hymner eller elegier bliver fremført
i akustisk folk/pop inspirerede melodier.
Entré: 100 kr.
forsalg af billetter:
www.viborgfestival.dk
Tinghallen, Viborg 86 62 61 00 og
ticketmaster.dk

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 8. marts kl. 14.30:
Musik med Søren, Jens og Lisbeth.
Torsdag den 22. marts kl. 14.30:
Noget om påske incl. billeder
Tidl. sognepræst Leif Bach.
Torsdag den 5. april kl. 14.30:
Mission Aviation Fellowship
Nødhjælp med fly
Torsdag den 19. april kl. 14.30:
„Ruth – krudt og kugler“
Fra Midtjylland til ørken i Afganistan
Ruth Brik Christensen.
Torsdag den 3. maj kl. 14.30:
Kvinder i den danske modstandsbevægelse
Lone Weinreich.
Torsdag den 17. maj kl. 14.30:
Generalforsamling
– nærmere senere.
Torsdag den 31. maj kl. 9,30:
Udflugt
– nærmere senere.

– og om lidt er kaffen klar ...
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Sogneindsamling d. 11. marts 2018
Søndag d. 11. marts deltager Vestervang Sogn i Folkekirkens
Nødhjælps årlige indsamling til støtte for verdens fattigste.

Vi er med i Sogneindsamlingen som en naturlig
del af kirkens diakonale arbejde. Det er en god
måde at omsætte næstekærlighed til konkret
hjælp/udvise næstekærlighed på. Og en fin
læring for konfirmanderne. Efter indsamlingen
er der vafler, kaffe, the eller saftevand i mødelokalet.
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. 11. marts hos indsamlingsleder Jannie Mølgaard,
telefon 30 11 12 14,
e-mail: janniem111@gmail.com
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 2018

Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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