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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, Rosmarinvej 28 B.
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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KUNSTUDVALGET

Udstilleren Annette Bram Hedoui skriver:
Mange her i Viborg husker vel Restaurant Westend. Det var et
samlingssted for nogle af Viborgs borgere. Harry Schou var ofte
blandt gæsterne, fordi han kunne lide at møde vennerne her, så
de kunne rafle, spille kort, få en god øl og måske et måltid mad.
Harry Schou (1911-1988) var malermester og havde sin egen
forretning i Viborg. Men han havde også en hobby. Han holdt af
at tegne og male, og på en eller anden måde havnede mange af hans
dejlige malerier på væggene i Westend.
Det blev til mange malerier (jeg har 19) i tidens løb. På et
tidspunkt overtog jeg restauranten, og kunne derfor nyde de
dejlige malerier af motiver fra det gamle Viborg og omegn hver
dag. Da jeg solgte restauranten tog jeg malerierne med mig, da jeg
vidste, at de nye ejere ville have en anden form for dekoration.
Jeg glæder mig til at vise malerierne hængt op på en væg igen, så
der bliver mulighed for at beundre de skønne værker.
Annette Bram Hedoui

Ferniseringen er fastsat til
fredag d. 6. sep. 2019 kl. 16-17

Vil du gerne vide besked om, hvad der
sker i Vestervang Kirke, så følg os på
Facebook. Her fortæller vi om kirkens
arbejde i sognet. Det er også på vores
Facebookside, at vi jævnligt poster alt
fra nyheder til aktiviteter og arrangementer, som finder sted i kirken. Vi
glæder os til at se dig på Facebook!

DET KAN DU TRO, VI TALER OM
eksistentielle samtaler for unge
„Det kan du tro, vi taler om“ er et
projekt med det mål, at unge skal tale
mere med hinanden om livet og meningen
med det hele – hjulpet godt på vej af et
gennemprøvet koncept og gode materialer,
som projektet skal ende ud med.

•

Vi søger derfor unge mellem 16 og 25 år,
der brænder for at tale om livet og de store
spørgsmål, og som vil og tør være med til
selv skabe rum for dybe samtaler for og
med andre unge.

Baggrund for projektet:
Et voksende antal unge efterspørger
samtaler om mening, ensomhed, identitet,
håb, liv og død. Udfordringen er, at det
kun er meget få unge, som i deres hverdag
har et sted og relevante personer at have
sådanne samtaler med. Psykologer og
præster fortæller, at de har mange samtaler
med unge enkeltvis om disse ting - men
kan vi ikke hjælpe dem med at tale mere
med hinanden, også?
Dine opgaver i projektet bliver bl.a.:
•
At være en del af et team på tre-fire
unge, som skal arbejde tæt sammen.
•
At tale med andre unge om livets
større spørgsmål anno 2019.
•
Deltage i og evaluere samtaleworkshops med andre unge og
ungdomspræsten.
•
Afprøve og evaluere forskellige
samtale-materialer.
•
Deltage på enkelte møder med
styregruppen.
•
Bidrage med tanker og viden om det
at være ung i 2019.

•

Deltage på studieture og kursusdage
i det omfang det er muligt og giver
mening.

Om dig:
Du skal være rimeligt selvstændig og er
ikke bange for at „være på“. Til gengæld
tilbyder vi et år, hvor du får lov til at tage
livtag med dig selv og bidrage til, at unge
bliver bedre til at tale sammen om de ting,
som egentlig er vigtigst.
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere,
kontakt ungdomspræst Trine Hostrup, tlf.
40 49 28 08 eller thd@km.dk
Der arbejdes på, at der i projektet kommer
en studentermedhjælper stilling – som
vil være begrænset til et år med en
arbejdstid på gennemsnitlig 7 timer om
ugen. Denne stilling vil være aflønnet, og
ungdomspræsten vil være den, som du
sparrer med, og som du kan være i kontakt
med under hele ansættelsen. Desuden vil
alle udflugter, rejser samt forplejning blive
betalt.
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTELISTE
JUNI-JULI 2019

Juni

GUDSTJENESTELISTE

Søndag, den 2. juni kl. 10.00. Trine Hostrup.
6. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 15, 26-16, 4. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 9. juni kl. 10.00. Karen Stubkjær.
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14, 22-31.
Mandag, den 10. juni kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
Friluftsgudstjeneste i kirkens gårdhave.
2. Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 3, 16-21.
Søndag, den 16. juni kl. 10.00. Karen Stubkjær.
Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 3, 1-15.
Søndag, den 23. juni kl. 10.00. Karen Stubkjær.
1. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 19-31.
Søndag, den 30. juni kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
2. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 16-24. Nadver med druesaft.

Juli

Søndag, den 7. juli kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
3. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 15, 1-10. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 14. juli kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
4. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 6, 36-42.
Søndag, den 21. juli kl. 10.00. Karen Stubkjær.
5. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 5, 1-11.
Søndag, den 28. juli kl. 10.00. Karen Stubkjær.
6. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 5, 20-26. Nadver med druesaft.

2. pinsedag 10. juni kl.10
Friluftsgudstjeneste i kirkens gårdhave.
Kom og syng de skønne pinsesalmer og lyt til ordene: „Således elskede Gud verden ...“
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GUDSTJENESTELISTE
AUGUST 2019

August

Søndag, den 4. august kl. 10.00. Karen Stubkjær.
7. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 1-10. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 11. august kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
8. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 7, 15-21.
Søndag, den 18. august kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
9. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 16, 1-9.
Søndag, den 25. august kl. 10.00. Karen Stubkjær.
10. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 19, 41-48. Nadver med druesaft.
Søndag, den 25. august kl. 17.00. Karen Stubkjær.
Børnegudstjeneste. Efterfølgende Fællesspisning.
Pris kr. 25 for voksne, 10 kr. for børn. Helt små børn gratis.
Max kr. 50 pr. familie.

September

Søndag, den 1. september kl. 10.00. Trine Hostrup.
11. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 18, 9-14.

Konfirmandforberedelse Vestervang Kirke
Tilbud til elever fra Vestervang Skole 2019-20
Skal du i 7. klasse efter sommerferien? Er du kommende konfirmand?
Hold øje med invitation og indskrivningsblanket på kirkens hjemmeside,
facebook eller i en generel besked på skoleintra.
Der sendes ikke invitationer ud til jer, da klasselister ikke længere er
tilgængelige.
Indskrivning: tirsdag d. 20.8 kl. 16-18.30 og
torsdag d. 22.8. kl. 16-19 i kirken.
Karen og Else sidder klar til at hilse på konfirmander og forældre.
Hvis der er lidt kø, er der kaffe og saftevand i våbenhuset.
Konfirmationer 2020: Fredag d. 8. maj 7.x kl. 9.00 v. Else, 7.y kl. 10.30 v.
Else og 7.z. kl. 12.00 v. Karen. Søndag d. 10. maj 7.a kl. 10.00 v. Karen.
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AKTIVITETER

KONCERTER I NOVEMBER
Anne Linnet koncert 5/11 kl. 20.00.
Peter Sommer koncert 14/11 kl. 20.00.
Billetter: Klub Viborg.
Se også www.vestervang-viborg.dk
/aktiviteter/koncerter i Vestervang Kirke.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder
kl. 17,30 i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 28. maj
Torsdag den 20. juni
Torsdag den 15. august
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. Tlf. 86 62 02 89 / 60 13 03 89
E-mail: strange@FDF.dk
Mødeaften flyttet til
Finderuphøj
torsdag kl. 17.30-19.00.
Vi har til huse i kirkens
ungdomslokaler
SPIS SAMMEN
Vi mødes onsdage i lige uger kl. 16.00 til 18.30.
Læs mere på www.kfum-kfuk.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 ‑ næste hold i uge 34.
Tilmelding hos Susanne Klausen stk@km.dk
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MILLE MUS
Er du mellem 1 og 6 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:
10/8 kl. 9.30 for 1-3 år og kl. 11.00 for 3-6 år
7/9 kl. 9.30 for 1-3 år og kl. 11.00 for 3-6 år
12/10 kl. 9.30 for 1-3 år og kl. 11.00 for 3-6 år
2/11 kl. 9.30 for 1-3 år og kl. 11.00 for 3-6 år
14/12 kl. 9.30 for 1-3 år og kl. 11.00 for 3-6 år
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.
Efterårets datoer er: 11/9, 25/9, 9/10, 23/10,
6/11, 20/11 og 4/12
Tilmelding er 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 22/8. Vi
synger til forskellige arrangementer i kirken
bl.a det traditionsrige Luciaoptog.
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 særlige gudstjenester; bl.a. Høstgudstjenesten d. 15/9.
Koret øver tirsdag kl. 10.30-11.30 – alle er velkomne!
Første øvegang er tirsdag d. 20/8 kl. 10.30.

24 Timers løb
d. 17. – 18. august 2019
 Kan du løbe 5,71 km?Kan du også gøre det 2 gange på 24 timer – eller flere gange?
 Kunne du tænke dig at være med til at vise folkekirkens mangfoldighed?
 Vil du være med til at skabe sammenhold og lette samarbejdet på tværs af
sognegrænser?
 Har du lyst til at få en god oplevelse sammen med folkekirken?
 Kunne du tænke dig at hjælpe?
o Bage en kage.
o Hjælpe i teltet.
o Tage imod løbere.
o Sørge for frisklavet kaffe.
For flere oplysninger kontakt Viborg Domprovsti – også hvis du kunne tænke dig at deltage som løber
eller hjælpe med det praktiske:
e-mail: Viborg.domprovsti@km.dk eller telefon 86 46 76 86
Løbere bedes udfylde tilmeldingsskema, som kan rekvireres på ovennævnte mail/ telefonnummer

Sogne i Viborg Domprovsti:
Almind, Asmild, Daugbjerg, Dollerup, Finderup, Fiskbæk, Fly, Gammelstrup, Houlkær, Iglsø, Kvols, Lysgård, Mønsted, Ravnstrup, Sønder Resen, Romlund, Sjørslev,
Smollerup, Sparkær, Stoholm, Søndermark, Sønder Rind, Søndre Sogn, Tapdrup, Tårup, Vestervang, Viborg Domsogn, Vinkel, Vorde, Vridsted, Vroue.

KIRKE FOR DIG

Har du lyst til at gå i kirke med dine forældre, søskende, bedsteforældre – eller måske faddere?
Du er altid velkommen søndag formiddag. Men der også gudstjenester i Vestervang Kirke,
der særligt er for børn. Måske var du med til baby-salmesang som helt lille, måske kommer du
nu til Mille Mus, måske har du været henne i kirken til jul eller til påske … og går og venter på,
at du bliver stor nok til at gå til Juniorkonfirmand i 3. klasse.
På en række søndage kl. 17 har vi „Kirke for dig“. Vi mødes i kirken, hører en bibelhistorie,
synger, folder hænder og tænder lys. Så går vi ind i kirkens lokaler til et måltid mad. Det koster
25 kr for voksne og 10 kr for børn (gratis for de helt små, og max 50 kr pr familie). Aftenen
slutter med en aftensang kl. 18.30.
Næste gang er søndag den 25. august kl. 17 v. Karen Stubkjær

MORGENVANDRING

For de morgenfriske er der vandringer rundt om Søndre Sø på fredage kl. 7.45 – ca. 9 i ulige
uger.
Vi mødes på gangstien lige neden for Viborg Kunsthal/Golfhotellet. Ruten er på 5,6 km. Vi
kombinerer 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
til Karen Stubkjær på mobil 21303840 eller bare møde op. Vi holder pause i juli måned.

VESTERVANG KLUB
Torsdag den 6. juni:
Udflugt.
Program senere.
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SOGNEUDFLUGT 2019
Vestervang Kirkes sogneudflugt bliver i år
Lørdag den 31. august
Vi kører fra Vestervang Kirke kl. 10.00 mod Vorupør.
Her skal vi først se den gamle kirkegård uden for byen.

Dernæst kører vi til Vorupør kirkecenter, hvor vi vil
spise de medbragte sandwich.
Når vi har spist frokost, vil graveren vise os rundt i
Vorupør kirke, og derefter går
vi hen til den nye kirkegård, som er ret speciel.
Når kirkegården er set, kører vi turen over Thyholm,
hvor vi standser ved
MØLDAHLGAARDS GALLERI
hvor vi får et foredrag og kaffe med boller og lagkage
Efter kaffen køres hjem 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 10. 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.
16.804,00 kr., hvilket var
6.000 kr. mere 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 200 kr.
Tilmelding til kirkekontoret 86 62 69 40
senest den 25. august.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 10. juni 2019.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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