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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
Træffes efter aftale.
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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NYT FRA SAMARBEJDSUDVALGET

Filosof, forfatter og formidler Bjørn Rabjerg:
»Løgstrup og hans tid«

Onsdag den 16. januar kl. 19.30 i Vestervang Kirke

»Løgstrups syn på etikken og samfundets normer«
Onsdag den 6. februar kl. 19.30 i Sognegården ved Viborg Domkirke

»Menneskets ondskab og menneskelivets godhed«
Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i Søndermarkskirken

Bjørn Rabjerg

Folkekirkerne i Viborg

Alle møder er fra 19.30 til ca. 21.45
Gratis adgang - Kaffe og kage kr. 30

Se omtale af Bjørn Rabjerg og foredragene
på www.vestervang-viborg.dk

K.E.
Foredragsrækken arrangeres i et samarbejde mellem
menighedsrådene ved de seks folkekirker i Viborg by:
Asmild Kirke
Houlkær Kirke
Vestervang Kirke
Søndermarkskirken
Sortebrødre Kirke
Viborg Domkirke

Alle aftener begynder kl. 19.30 og slutter ca. kl. 21.45.
Gratis adgang - ingen tilmelding - kaffe og kage kr. 30

TRE FOR

m

OM ENGLEBESØG, HJERTE OG
MAVEFORNEMMELSE
Det er Lukas, der er julens store fortæller. Han
fortæller i sit evangelium om, hvordan det hele
begynder med englebesøg. To englebesøg. Den
gamle Zakarias får englebesøg, bedst som han er
midt i sin præstetjeneste i templet. Han og hans
kone Elisabeth havde opgivet at få børn. Og nu får
Zakarias så at vide, at de skal være forældre til et
barn, der skal have en helt særlig opgave. Nemlig
Johannes, som skal bane vejen for Jesus. Kort tid
efter er det Maria, der får englebesøg. „Du skal
blive med barn, Maria, og du skal give din søn
navnet Jesus“.
De to, Zakarias og Maria, reagerer forskelligt på
de her englebesøg – på meddelelsen om, at Gud
vil gribe ind i deres liv. Begge er forfærdede, står
der. Men Zakarias er også skeptisk. „Hvordan kan
jeg vide, at det er sandt?“ spørger han. Den unge
pige Maria spørger anderledes undrende og åbent:
„Hvordan skal det gå til?“ De får lov at stå her –
disse to reaktioner – side om side, inden for Lukas’
første kapitel. Som to forskellige måder at svare på,
når vi står over for det underfulde.
Nu er det os, der igen kan risikere englebesøg. At
julens budskab igen vil os noget. Vi kan næsten ikke
undgå, at det banker på vores dør i den kommende
tid. Det kan ske på mange forskellige måder. En
julesalme når frem til os via radioen. Kirkebladet
ligger på køkkenbordet og indbyder til en række
advents- og juleguds-tjenester. Eller måske står den
lille engel der. F.eks. barnebarnet, der rækker dig et
flot klippet julehjerte – eller gerne vil have dig med
hen og høre hende synge Lucia-sangen i kirken den
9. december.
Hvordan reagerer vi på alt det her? Med
snusfornuft og distance - eller åbent og tillidsfuldt?
Det er lidt for let at sige, at det er de velvoksne
og veluddannede mænd, der som Zakarias mest
er til det første, mens unge følsomme kvinder har
lettere ved at blive revet med, som Maria blev det.
Jeg er ret sikker på, at de fleste af os rummer begge
sider. Men jeg er heller i tvivl om, at vi skal „en
etage ned“ i vores liv, hvis julens budskab skal ind
til os. Ikke at vi skal skrue vores forstand af, når vi
har med det kristne budskab at gøre; men der er nu

engang dimensioner i tilværelsen, vi må forholde
os til med hjertet. Som ræven siger det til den lille
prins i Saint-Exupérys eventyr: „Kun med hjertet
kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for
øjet“. Det er i en sammenhæng, hvor ræven og den
lille prins får sig en samtale om venskab, om ritualer
og betydning. Her slår en forstandsmæssig tilgang
ikke til. Her skal vi den her etage længere ned.
Venskaber, ritualer og betydning. Engle og
julebudskab. Vi skal en etage ned. Ned til hjertet.
Barnet kan hjælpe os på vej, barnet i os – eller det
barn, du måske får lov til at dele kirkebænk med
i julen. Det samme kan vore salmer. De lunger, vi
skal fylde med luft for overhovedet at kunne synge,
sidder helt tæt på hjertet. Og lige neden under
sidder de mavemuskler, som også er afgørende for,
om sangen nu bliver til noget. Med dem er vi helt
nede i vores „mavefornemmelse“.
Må december blive fuld af englebesøg, hjerte og
mavefornemmelse. Glædelig advents- og juletid!
Karen Stubkjær
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Kirkernes Sociale
Arbejde i Viborg
I 1877 stiftedes Viborg Menighedspleje for at
hjælpe „syge og elendige mennesker“ i Viborg. To
diakonisser – uddannet på Diakonissestiftelsen
i København – blev ansat til sygepleje på amtets
sygehus og blandt „ubemidlede“ i byen. Lønnen
blev betalt af byrådet i Viborg.
Lignende menighedsplejer opstod i mange
andre byer i takt med industrialiseringen og
urbaniseringen. Nøden flyttede til byerne, og
derfor oprettede kirkerne menighedsplejer for at
imødekomme den sociale nød, der opstod.
Indtil 1971 var der diakonisser og sygeplejersker
ansat i Viborg Menighedspleje. På det tidspunkt
opsagde kommunen overenskomsten med Viborg
Menighedspleje, hvorefter hjemmesygepleje,
hjemmehjælp og husmoderafløsning blev en
kommunal opgave.
I 1959 ansatte Viborg Menighedspleje den
første sognemedhjælper. Hendes opgave var
ikke sygepleje, men at tage sig af åndelige og
sociale opgaver. Der blev oprettet besøgstjeneste,
ældreeftermiddage, sommerlejr for ældre og
svagelige m.v. Siden har de forskellige bysogne
i Viborg ansat egne sognemedhjælpere – eller
kirke- og kulturmedarbejdere, som mange af dem
kalder sig i dag. Det er således mange år siden,
at menighedsplejen i Viborg har haft ansatte
medarbejdere.
Det, håber vi, vil ændre sig i det nye år.
Viborg Menighedspleje har netop skiftet
navn til Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg.
Med navneændringen signaleres, at vi ønsker
at intensivere den sociale og diakonale indsats i
sognene i Viborg Kommune.
Alle sogne i både Viborg Domprovsti og Viborg
Østre Provsti inviteres til at være med og bære med.
Man kan også støtte arbejdet som erhvervsmedlem
eller som støttemedlem.
Det er nyt, at landsognene inviteres med, men
begrundelsen er, at ensomheden i disse år flytter på
landet, fordi det er dér, de mest udsatte har råd til
at bo.
Med en ansat koordinator og mange nye frivillige
håber vi at kunne tilbyde en lang række nye
diakonale tiltag de kommende år:
Skilsmissegrupper for børn og unge i samarbejde med skolerne.
Samtalesaloner og netværksgrupper for unge.
Mødregrupper for kvinder kaldet „gravidsamtaler“. Det er startet i København og spreder
sig ud over landet i disse år, fordi mange kom-

Foto:
Lars Aarø

muner ikke længere tilbyder at sammensætte
mødregrupper.
Parsamtaler, hvor et par tilbydes samtaler med
en tredjepart. Der kan være tale om et årligt
partjek, ligesom vi tager bilen eller tænderne til
årligt syn, eller der kan være tale om samtaler,
når der er konflikter i relationen.
Livsfortællingsgrupper for mænd, hvor mandefællesskaber opstår ved at fortælle livshistorier for hinanden.
Pilgrimsvandringer for veteraner m.fl.
Sommerlejr for familier, der er udfordret på
økonomien og på anden vis.
Juleaftensfejring for alle enlige, ældre, aleneforældre med børn og andre, der gerne vil fejre
„Jul i Fællesskab“.
Selv om vi lever i et af verdens rigeste lande
og er et af verdens lykkeligste folk, så er der
megen nød, vi som kirke kan prøve at afbøde.
Kirkernes Sociale Arbejde ser det som sin opgave
at mobilisere frivillige til et stykke meningsfuldt
diakonalt arbejde. Frivillige med mange forskellige
kompetencer kan bruges i mødet med børn, unge,
mødre, mænd, familier, ensomme osv.
Ensomhed er måske den problemstilling, der
sammenfatter mange af de skitserede udfordringer.
En barn, hvis forældre er gået fra hinanden, kan
opleve stor ensomhed i sin sorg og savn. En ung,
der tumler med sin identitet og sit selvværd, oplever
først, at den eksistentielle ensomhed fordufter, når
den bliver italesat i en gruppe med andre unge.
Unge mødre har brug for at dele deres usikkerhed
som vordende mor med andre kvinder. Mænd
er ikke vant til at sætte ord på deres eget liv og
oplever, hvor berigende det er at gøre i en fortrolig
gruppe, hvor man pludselig ser nogle tråde i sit liv
– og det er med til at give mening og mod på mere
fællesskab. Sommerlejre gør, at børn lettere kan
vende tilbage til skolen efter sommerferien, når de
også har noget spændende at fortælle om.
Kirkernes Sociale Arbejde ønsker at bryde
ensomheden ved at skabe nogle trygge fællesskaber,
hvor vi mødes på indersiden og kan tale om det, der
er væsentligst her i livet.
Velkommen som bruger og frivillig i Kirkernes
Sociale Arbejde.
Steen Andreassen
Formand for Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
stean@km.dk

Mød Steen Andreassen i Vestervang Kirke den 20. februer kl. 19,30, se side 14
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Årets høstgudstjeneste
blev fejret den 16. september.
Børn bar høstens gaver i form af æbler,
blomster, brød m.m. ind i kirken. Efter
gudstjenesten blev tingene solgt på auktion under aktionarius’ kyndige ledelse.
I alt blev der efter livlig deltagelse solgt
for 3.251.00 kr., som blev sendt til
Folkekirkens Nødhjælp.
Tak til alle der indleverede gaver.
Og tak til alle der livligt bød på gaverne.

MORGENVANDRING
Vi holder en pause i vores morgenvandring i december og hen over julen. Første gang
i det nye år bliver fredag den 18. januar. Derefter går vi igen i ulige uger, fredage
kl. 7.45-ca. 9.00. Vi mødes på gangstien lige neden for Viborg Kunsthal/Golfhotellet.
Ruten går de 5,6 km Søndre Sø rundt. 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. Man kan tilmelde sig på mobil 21303840
eller bare møde op.
Vel mødt. Karen Stubkjær

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS ÅRLIGE
SOGNEINDSAMLING
Den 10. marts 2019 er vores sogn igen med i den årlige indsamling.
Vi håber, at vi også i år kan komme rundt til alle husstande i
Vestervang Sogn. Har DU lyst til at bruge et par timer denne søndag
eftermiddag, kan du tilmelde dig til indsamlingsleder
Jannie Mølgaard, tlf. 30 11 12 14, e-mail: janniem111@gmail.com
eller til kirkekontoret, tlf. 86 62 69 40
og gerne før udgangen af februar.
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Juniorkonfirmander fra 3.x blev fejret ved festlig afslutning d. 18.11.2018

Afslutning for Juniorkonfirmander

Søndag d. 3. februar kl. 10.00
er der familiegudstjeneste i kirken. Vi fejrer kyndelmisse og at lyset vender tilbage.
Juniorkonfirmander fra 3. y vil medvirke ved denne gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost for alle.

LITTERATURKREDS
VESTERVANG KIRKE
FORÅR 2019
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, kaffe 25 kr.
9. januar: Jón Kalman Stefánsson:
Sommerlys, og så kommer natten.
Oversat af Áslaug Th. Rögnvaldsdottir,
Batzer og co 2009. 280 sider
20. februar: Elisabeth Lyneborg: Krigsdøtre.
Forlaget Hovedland 2005
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13. marts: Filmvisning, nærmere information følger.
3. april: Peter H. Olesen: Korrekturlæseren.
Gyldendal, 2013.
1. maj Helle Helle: De. Rosinante, 2018
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 i kirken fra 15.12.
Ret til ændringer forbeholdes.
Nærmere information / tilmelding
Else Kruse Schleef,
eksc@km.dk - Tlf. 29336412.

GUDSTJENESTER
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!

Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!

Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.

Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!

Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!

Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!

Billedet er fra
billeder.viborg.dk
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GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER 2018

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.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Søndag, den 9. december, kl. 10.00, Luciagudstjeneste, Karen Stubkjær.
2. søndag i advent. Børnekoret medvirker. Prædiketekst: Luk. 21, 25-36.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Kirkefrokost.
Tirsdag, den 11. december, juleindledning for børnehaverne, Karen Stubkjær.
Kl. 09.00:
Vestbyens Børnehus.
Kl. 10.30:
Engelsborg.
Kl. 15.30:
Lupinmarken.
Onsdag, den 12. december, kl. 9.30, Karen Stubkjær.
Juleindledning for dagplejebørn.
Onsdag, den 12. december, kl. 19.30, Karen Stubkjær.
„De ni læsninger“ på ni sprog, Viborg Musikskoles kor medvirker.
Søndag, den 16. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i advent. Prædiketekst: Matt.11, 2-10.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Gudstjenestesamtale.
Torsdag, den 20. december, Juleindledning for Vestervang Skole.
Kl. 08.30:
Else Kruse Schleef.
Kl. 09.45:
Else Kruse Schleef.
Kl. 11.00:
Else Kruse Schleef.
Søndag, den 23. december, kl. 10.00, Trine Hostrup.
4. søndag i advent. Prædiketekst: Johs. 1, 19-28.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Mandag, den 24. december, juleaften:
Kl. 13.00:
Karen Stubkjær.
Kl. 14.15:
Karen Stubkjær.
Kl. 15.30:
Else Kruse Schleef.
Prædiketekst: Luk 2, 1-14 (alt. Matt. 1, 18-25).
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.
Tirsdag, den 25. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Juledag. Prædiketekst: Luk. 2, 1-14.
Onsdag, den 26. december, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
2. juledag. Prædiketekst: Matt. 23, 34-39.
Søndag, den 30. december, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Julesøndag. Prædiketekst: Luk. 2, 25-40.
Nadver med druesaft.
Mandag, den 31. december, kl. 15.00, Karen Stubkjær.
Nytårsaftensgudstjeneste.
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GUDSTJENESTELISTE
JANUAR/FEBRUAR 2019

Januar
Lørdag, den 5. januar, kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Helligtrekongersaftensgudstjeneste med stjernevandring.
Trompet: Jørgen Heick.
Søndag, den 6. januar kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Hellig tre Kongers søndag. Prædiketekst: Matt. 2, 1-12.
Kirkefrokost.
Søndag, den 13. januar, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
1. søndag efter Hellig tre Konger. Prædiketekst: Mark. 10, 13-16.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 20. januar, kl. 10.00, Trine Hostrup.
2. søndag efter Hellig tre Konger. Prædiketekst: Johs. 2, 1-11.
Søndag, den 27. januar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag efter Hellig tre Konger. Prædiketekst: Matt. 8, 1-13.
Nadver med druesaft.
Torsdag, den 31. januar kl. 19.00, Karen Stubkjær.
Lys i mørket, Gudstjeneste arrangeret af konfirmanderne.

Februar
Søndag, den 3. februar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
4. søndag efter Hellig tre Konger. Prædiketekst: Matt. 8, 23-27.
Familiegudstjeneste, Kyndelmisse og juniorkonfirmandafslutning.
Kirkefrokost for alle.
Søndag, den 10. februar, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
Sidste søndag efter Hellig tre Konger. Prædiketekst: Matt. 17, 1-9.
Søndag, den 17. februar, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
Septuagesima. Prædiketekst: Matt. 20, 1-16.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 24. februar, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Seksagesima. Prædiketekst: Markus 4, 1-20.
Nadver med druesaft.

Marts
Lørdag, den 2. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Børnefastelavnsgudstjeneste. Fastelavnsboller i kirkens lokaler
og tøndeslagning på plænen v/ FDF.
Søndag, den 3. marts, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
Fastelavnssøndag. Prædiketekst: Matt. 3, 13-17.
Kirkefrokost.
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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.
Allergi og nadver: Den sidste søndag hver måned er der nadver med druesaft.
Hver søndag er der mulighed for glutenfri oblater.

Morgensang
tirsdag og torsdag kl. 9.30-9.45.
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NYT FRA
KUNSTUDVALGET
I november/december
udstiller Vibeke Moselund på
gallerigangen
Her er lidt om mig selv:

I januar udstiller Ulla
Gammelgaard på gallerigangen

Jeg er en kvinde på 58, der igennem livet
har haft lysten til at udtrykke mig gennem
billeder. Nu hvor jeg så har fået meget
mere fritid har jeg kastet mig over det for
alvor, og det er en glæde i hverdagen
at kunne sætte sig til staffeliet og male et
billede efter årstid, humør, inspiration osv.
Og er der andre, der finder et eller andet,
de kan bruge i billederne, er det dobbelt
glæde.
Jeg elsker naturen, og jeg elsker humor.
Mine billeder er enten naturilistiske eller
naiv kunst med humor og glade farver i
alle størrelser. På Facebook har jeg min
lille udstilling i gruppen „Vibeke
Moselunds billedverden“.
Jeg har udstillet bl.a. i Arken i Rødding,

Er opvokset i et paradis af dyr. Det har
nok været kimen til mine dyre- og naturbilleder. Jeg er vild med dyr, den danske
natur, de skiftende årstider og det vilde
Vesterhav! Uddannet
på Randers
Kunstskole og Aarhus Kunstakademi og
arbejder med spartel og olie på lærred med
et væld af farver.
Ulla Gammelgaard

og skriver lidt om sig selv:

Pakhuset i Viborg og Strandgalleriet i Vejers.

Vibeke Moselund

Fernisering fredag den 11. januar
kl. 16-17
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AKTIVITETER
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder
kl. 17,30 i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 27. november
Tirsdag den 15. januar
Onsdag den 27. februar
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
Følgende søndage er der kirkefrokost efter
gudstjenesten, alle er velkomne.
Prise 40 kr., øl sodavand 10 kr.
Søndag den 9. december
Søndag den 6. januar
Søndag den 3. februar
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
Torsdag kl. 17.30-19.00
Vi har til huse i kirkens
ungdomslokaler
i kælderen.
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KFUM OG K
Spis sammen
Vi mødes onsdage i lige uger kl. 16.00 til
18.30. Læs mere på
www.kfum-kfuk.dk
LUCIA I VESTERVANG KIRKE
Traditionen tro får vi Luciaoptog i Vestervang
Kirke i december måned. Det bliver ved højmessen, søndag den 9. december kl. 10. Her vil
kirkens børnekor være „rygraden“ i Luciaoptoget. Hvis andre gerne vil være med, kontakt da Kirke- og kulturmedarbejder Susanne
Klausen (se adresselisten). Efter gudstjenesten
er der kirkefrokost.
LYS I MØRKET
Torsdag den 31. januar kl. 19 bliver der aftengudstjeneste, arrangeret af konfirmander.
Det er Karen Stubkjærs to hold, der får denne
udfordring – ud fra temaet „lys i mørket“.
Det bliver helt sikkert en stemningsfuld gudstjeneste. Måske lidt utraditionel!
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.

AKTIVITETER
MILLE MUS
Er du mellem 1 og 5 år? Kan du lide at synge,
lege og have det sjovt?
Så kom og besøg Mille Mus og Susanne i
Vestervang Kirke! Vi er klar med masser af
gode sange, sjove danse og spændende ting at
lege med! Så tag mor og far under armen og
kom og vær med! Vi mødes kl. 10 i kirken og
leger ca. 45 min og så er der kaffe og saftevand
til alle.
Mille Mus er følgende lørdage:
Lørdag d. 9/2 kl. 10.00
Lørdag d. 9/3 kl. 10.00
Lørdag d. 13/4 kl. 10.00
Lørdag d. 11/5 kl. 10.00
Tilmelding er ikke nødvendig – alle er meget
velkomne!
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 kl.
9.30-10.15.
Forårets datoer er: 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3 og
3/4.
Tilmelding er ikke nødvendig – man møder
bare op. Alle er velkomne!
AFTENSANG I VESTERVANG
Velkommen til aftensang i Vestervang Kirke
hvor vi nyder roen og vinterens stilhed, mens
vi venter på foråret. Vi synger nogle af vores
dejlige aftensalmer og lytter til musik, digte,
korsang eller andet, og Karen Stubkjær reflekterer over aftenens tema.
Aftensang er om tirsdagen og varer ca. 40 min.
– alle er velkomne!
Dato og tema for aftensang i foråret:
22/1: Mørke og lys
19/2: Udholdenhed
19/3: Forår
16/4: Kærlighed
14/5: Livsglæde

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 24/1.
Vi synger til forskellige arrangementer i kirken
og slutter med en forårskoncert for forældre og
andre interesserede torsdag d. 28/3 kl. 15.00.
Yderligere information hos Susanne Klausen
2288 8913 / stk@km.dk
JUBELKOR
Jubelkor er for alle voksne, der nyder samværet og fællesskabet ved at synge! Vi synger
mange forskellige sange – både kendte og
nyere. Derudover medvirker koret ved gudstjenesten Skærtorsdag. Koret øver om onsdagen fra kl. 16.00-17.00 – alle er velkomne!
Forårets prøveplan ser ud som følger:
27/3, 3/4, 10/4 og 18/4.
Yderligere information hos Susanne Klausen
2288 8913 / stk@km.dk
BABYSALMESANG
Babysalmesang er for børn i alderen 3-9
måneder og deres mødre/fædre. Vi mødes i
kirken og synger, leger og danser. Til sidst hygger vi os med en kop kaffe.
Et forløb er 8 gange – onsdage kl. 10.30.
Tilmelding hos Susanne Klausen stk@km.dk
Næste hold starter onsdag d. 9/1.

13

MØDESTEDET
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.

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

Koncert med Lars Lilholt og
Shaka Loveless

Julekoncert med Viborg Kammerkor Torsdag den 7. februar
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

Diakoni som næstekærlighed

Syng julen ind

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.
Kaffe 40 kr.

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.

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. Den 19. december medvirker Susanne Klausen på fløjte.
Den 21. december medvirker Andrea Heick
Gadeberg.
Den 23. december deltager „Nissebanden“ og
„Jubelkoret“. Fri entré.
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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

Onsdag den 20. februar kl. 19.30

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

Foråret 2019
Torsdag den 10. januar kl. 14.30:
Rundt om de Hellige tre Konger.
Var der flere?
Sognepræst Hannah Lyngberg.
Torsdag den 24. januar kl. 14.30:
I kano gennem Rusland.
Domprovst Thomas Frank.
Torsdag den 7. februar kl. 14.30:
De finske krigsbørns historie.
(Taleren er selv et af børnene).
Forfatter Tapio Juhl, Spøttrup.
Torsdag den 21. februar kl. 14.30:
Glæde og humor i livet og i kirken.
Sognepræst Torben Pedersen, Fonnesbæk.
Torsdag den 7. marts kl. 14.30:
Fastetiden, hvad har den til os?
Rundt i fastetidens tekster og temaer.
Sognepræst Karen Stubkjær.
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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.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 5. januar 2017.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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