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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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KIRKE FOR DIG

Særligt for børn
Har du lyst til at gå i kirke med dine forældre, søskende,
bedsteforældre - eller måske faddere?
Du er altid velkommen søndag formiddag. Men nu
bliver der en række gudstjenester i Vestervang Kirke, der
særligt er for DIG. 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 vil vi lave „Kirke for dig“. Vi
mødes i kirken, hører en bibelhistorie, synger børnevenlige
salmer, folder hænder og tænder lys. Så går vi ind i
kirkens lokaler til et måltid mad, som gerne skulle ramme
familiernes livretter. Det kommer til at koste 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.
Søndag den 31. marts kl. 17 v. Karen Stubkjær.
Tema: BRØD
Søndag den 28. april kl. 17 v. Else Kruse Schleef.
Tema: PÅSKE

Andre familiegudstjenester
Søndag den 14. april kl. 10 (palmesøndag):
Gudstjeneste for hele familien, når vi slutter af med
forårets Juniorkonfirmander.
Søndag den 26. maj kl. 10:
Udendørs gudstjeneste for alle aldre i forbindelse med
forårets store gøglerdag.

Kordegnen skriver
Juleaften blev der indsamlet i alt kr. 6.165,87, til fordel
for Børnesagens Fællesråd.
Incl kr. 346,25 via mobil pay.
Beløbet ligger markant over tidligere års indsamlinger
som var på ca. kr. 5.000,00.
Beløbet er nu videresendt til Børnesagens Fællesråd.

MÆRKELIGT OG LIVGIVENDE
Af Sognepræst Else Kruse Schleef

„Skal vi have det der mærkelige brød og vin?“
spurgte et af børnene, da vi havde skolebesøg
i kirken. Jeg svarede, at det kun var til
gudstjenester, man fik det, og at det slet ikke er
så mærkeligt endda. Mere bare en måde at være
sammen på, gøre noget sammen i gudstjenesten,
ligesom når en familie derhjemme samles
omkring aftensmaden og lige er sammen og
kan dele dagens oplevelser med hinanden.
Drengen fra 0. så undrende på mig, svaret var
ikke nok for ham.

Mysterium, død og dåb
Og han har ret – det mærkelige, det mystiske, det
dybe og uforklarlige ved kirkens nadver lader
sig ikke tydeliggøre ved kun at sammenligne
det med noget dagligdags. Jesus talte selv om
sin død som en dåb. Og det er ikke tilfældigt
at Jesu død, den sidste nadver og opstandelsen
finder sted ved jødernes påsketid. Påske,
pesach, betyder overgang, som det engelske:
„Pass over“. I den gamle historie om påske er
det overgangen over det Røde hav, der tænkes

på. En farefuld og dramatisk begivenhed, hvor
Moses med sin stav og Guds hjælp fik vandene
til at dele sig, så folket på flugt fra ægypternes
konge kunne gå tørskoet over.
Jesu død som en dåb var en overgang, en
„pass over“ til nyt liv for hele verden. Og
derfor er kirkens nadvermåltid et udtryk for
den døbtes identitet. At vi ved at få uddelt
Jesu legeme og blod – som brødet og vinene er
udtryk for, får delt hans liv, død og opstandelse
og dermed i et nyt liv i ham og med hinanden.
Vi får et fremtids håb. Og samtidig rækkes vi en
dyb forbindelse til fortid og evighed. Tilbage
til skabelsens morgen, ud til alle der sidder ved
nadverborde rundt i hele verden og til vores
kære, der sad med ved bordet her engang og nu
er hos Gud. I sandhed et mysterium fuld af liv.

Mennesker der spiser sammen
I mit svar til drengen fra 0. gik jeg ud fra et
andet perspektiv. Nemlig det faktum, at hvis
man læser i bibelen og drømmer sig tilbage til
Jesu tid, så kan man hurtig få den fornemmelse,
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at der hele tiden er fest et eller andet sted. Døre
og vinduer står åbne, så man kan høre den gode
stemning. Folk spiser sammen og snakken går.
Hele tiden hører vi om Jesus, der spiser
hjemme hos folk, er med til fest, også når både
hans venner og fjender mente, han burde holde
sig væk. Bare tænk på brylluppet i Kanaan, eller
nogle af de mange andre måltider hos toldere
og tidligere spedalske, måske særlig den dag
hjemme hos Zakæus, hvor Jesus kaldte ham
ned fra træet med ordene „i dag vil jeg være
gæst i dit hus“. Jesus hilser folk velkommen
ved at spise og drikke med dem. Gud er gæstfri.
Nadver er ikke en belønning til gode kristne,
men en gave fra den givende Gud, der aldrig
bliver træt.

Brød, vin og Ånd
Når brødet og vinen transporterer Guds
nærvær ind i os, så er det ikke blot det, at vi
bliver fysisk mætte. Nej vi får i brødet og vinen
nyt liv fra Guds kilde. Og når brødet og vinen
kan bruges til det, så har det skabte betydning.
Tager vi nadverritualets ord om at Gud har
skabt verden alvorlig, så må vi se på verden,
som noget vi har til låns og skal passe på. Så
er den mad, vi laver til hinanden og spiser
sammen, også udtryk for Guds gave til os.
Som bordbøn til nadveren beder vi fader vor.
Vi gør som Jesus har lært os, vi kalder Gud for
far. Det er dåbens forvandling, der gentages
hver gang vi beder den bøn. At vi er Guds børn
og dermed beder hans Ånd virke gennem og
mellem os. En bøn om at jeg må blive til det,
jeg er skabt til.

Nye øjne at se med
I Haldórsvík kirke på Færøerne har
kunstneren Torbjørn Olsen malet altertavlen.
Torbjørn Olsen er kendt for i sine billeder at
signalere åbenhed. Han ser det at male som
en evig søgen. På altertavlen i den fine lille
otte-kantede landsbykirke, beliggende med
udsigt til himmel, fjeld og hav, har han malet
et klassisk motiv nemlig Jesu sidste aftensmad
med sine venner.
Påskemåltidet den aften, hvor Jesus brød
brødet og sagde: Dette er mit legeme, tog
bægeret med vin og sagde dette er mit blod og
delte det ud til sine venner. Jeg var i kirken,
fordi vi var på efterårsferie hos gode venner på
Færøerne. Da jeg betragtede billedet, kunne
jeg pludselig blandt Jesu disciple genkende en
kunstner, hvis atelier vi havde besøgt dagen før.
I selskabet omkring Jesus har Torbjørn Olsen
afbilledet andre nulevende og kendte kunstnere
fra Færøerne, „nationbuilders“ kaldte vores
ven dem og remsede med beundring i stemmen
deres navne op. Alle mennesker, der med deres
malerkunst, poesi og musik lærer os at se mere
end som så.

Mærkeligt brød og vin?
Ja, en nåde til alle os, der længes og søger. En
kraft der kan mærkes i krop og sjæl og skaber
nyt liv.

Påskemiddag i Vestervang
Skærtorsdag aften 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.
Alle er velkomne.
Vi beder om tilmelding til spisning til kirkekontoret
senest fredag den 12. april kl. 12.
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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.
2. påskedag, mandag den 22. april
udvider vi gåturen til en lille pilgrimsvandring. Efter at have hørt om „Emmausvandringen“ ved gudstjenesten kl. 10 (kirkekaffen skal vi også lige have med) snører
vi støvlerne og går de ca. 9 km ud til Hotel Egeskoven. Medbring vandflaske og
et stykke rugbrød til turen. På Hotel Egeskoven er der kaffe og kagebord klar til
os. Pris 99 kr. Turen tilbage arrangerer man selv (til fods, afhentning eller bybus).
Tilmelding til Karen Stubkjær senest den 14. april.
Og så den lange …
I forbindelse med Himmelske Dage (se nærmere s. 7) vil der være mulighed for
at komme på en lang pilgrimsvandring. Den er på ca. 23 km og udgår fra Karup
Kirke, onsdag den 29. maj kl. 10. Vi går ad Alhedestien til Gjellerup, hvor der bliver
mulighed for at sove i shelter til torsdag. Torsdag kl. 10 er der radiotransmitteret
pilgrimsgudstjeneste fra Gjellerup Kirke kl. 10, hvorefter vi går det sidste stykke
ind til Torvet i Herning, hvor den store åbningsgudstjeneste på Himmelske Dage
finder sted. Prisen er 100 kr, som dækker aftensmad onsdag, shelter, morgenmad
og frokostmadpakke torsdag. Medbring lille vandrerygsæk med drikkedunk og
madpakke til onsdagens frokost. Sovepose og liggeunderlag vil blive kørt fra Karup
til overnatningsstedet. Begrænset deltagerantal (først til mølle). Nærmere oplysning
og tilmelding senest 1. maj til Karen Stubkjær.
Vel mødt. Karen Stubkjær

Fastelavnsfest i Vestervang for børn i alle aldre
Lørdag den 2. marts kl. 10.00:
Gudstjeneste i børnehøjde
Fastelavnsboller til alle
FDF arrangerer tøndeslagning på plænen foran kirken.
Kom gerne udklædt og tag en ven med.
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Reception og giver-arrangement
Fredag den 15. marts kl. 16-17.30 fejrer vi en bogudgivelse. Det er præst og
retræteleder Poul Asger Beck, der udgiver bogen „Tag Ånden ved hånden. En
meditativ vandring med Helligånden“.
Der bliver meget at opleve den eftermiddag. Biskop Henrik
Stubkjær vil sige noget om: „Hvad kirken skal med en
meditationsbog?“. Professor emer. Kirsten Nielsen fra
Aarhus er inviteret med emnet „Er Ånden
den samme i Det gamle Testamente og Det
ny Testamente?“ Sødal Happy Singers under
ledelse af Anders Hjort Nielsen vil medvirke,
ligesom Poul A. Beck selv vil sige lidt om sin
bog. Der bliver selvfølgelig bogsalg – og der
serveres både kaffe og „bobler“!

Fordi Helligånden er den store „giver“, vil bogen blive præsenteret inden for
rammerne af et giver-arrangement. Alle medvirker vederlagsfrit, og alt overskud fra
bogsalg – og alle de bidrag, der i øvrigt måtte blive lagt den dag – går til Kirkenes
Sociale Arbejde i Viborg.

LITTERATURKREDS

1. maj: Helle Helle: De. Rosinante, 2018.

VESTERVANG KIRKE
FORÅR 2019

Arbejdsformen er samtale, hvor alle på skift
har mulighed for at ytre sig. Hver gang indledes med et kort oplæg.

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.
13. marts: Filmvisning.
3. april: Peter H. Olesen: Korrekturlæseren.
Gyldendal, 2013.
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Bøgerne er reserveret på biblioteket og kan
afhentes på kirkekontoret i åbningstiden
efter aftale med Else.
Ret til ændringer forbeholdes.
Nærmere information / tilmelding
Else Kruse Schleef,
eksc@km.dk - Tlf. 29336412.

GUDSTJENESTER

I Kristi Himmelfartsferien kommer
„Himmelske Dage“ til Herning. Dette store
arrangement kommer til at sætte sit præg på
hele Viborg Stift. Bl.a. på den måde, at der
Kristi Himmelfarts-dag kun er ganske få
gudstjenester i stiftets kirker. Sognene
opfordres til at samle menigheden og tage på
bustur (gratis) til Torvet i Herning, til den
store åbningsgudstjeneste kl. 14.
Sådan bliver det også hos os. Der er ingen
gudstjeneste i kirken om formiddagen. I
stedet kan man stige på en bus ved kirken kl.
12. Så har vi god tid til at finde ind til Torvet
i Herning og „gå i kirke“ med et par tusind
andre kirkegængere. Ved åbningsgudstjenesten vil medvirke et kirkekor på flere
hundrede sangere fra hele stiftet, under
ledelse af Søren Birch og Prinsens
Musikkorps. Efter gudstjenesten inviteres

alle til „Danmarks største kaffebord“ ned
gennem gågaden i Herning.
Bussen vil køre hjem igen til Vestervang,
så vi er tilbage omkring kl. 18. Tilmelding til
busturen skal ske til kontoret, senest mandag
den 20. maj (først til mølle!)
Man kan også vælge at købe billet til alt
det, der skal foregå på Himmelske Dage.
Billetten på 395 kr. giver adgang til alle
aktiviteter over de tre dage, velkomstpakke,
rabat på spisesteder og museer, bustransport
rundt i området, gospelworkshop og til Det
Himmelske Show i Jyske Bank Boxen,
lørdag den 1. juni kl. 20. Kost og logi under
Himmelske Dage er ikke inkluderet i
billetprisen.
Se mere om alle de spændene
programpunkter på
www.himmelskedage.dk
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GUDSTJENESTELISTE
MARTS APRIL 2019

Marts
Lørdag, den 2. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne. Kom gerne udklædt.
Fastelavnsboller i kirkens lokaler og tøndeslagning på plænen.
Søndag, den 3. marts, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
Fastelavn. Prædiketekst: Matt. 3, 13-17.
Kirkefrokost.
Søndag, den 10. marts, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
1. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 4, 1-11.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag, den 17. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
2. søndag i fasten. Prædiketekst: Matt. 15, 21-28.
Søndag, den 24. marts, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag i fasten. Prædiketekst: Luk. 11, 14-28.
Søndag, den 31. marts, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, 1-15.
Gudstjenestesamtale. Nadver med druesaft.
Søndag, den 31. marts kl. 17.00, Karen Stubkjær.
Kirke for dig, se omtale side 2.

April
Søndag, den 7. april, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Mariæ bebudelsesdag. Prædiketekst: Luk. 1, 26-38.
Kirkefrokost.
Onsdag den 10. april kl. 9.30
Påskegudstjeneste for børnehaver. Se side 9.
Søndag, den 14. april, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
Familiegudstjeneste med juniorkonfirmandafslutning.
Palmesøndag. Prædiketekst: Matt. 21, 1-9.
Torsdag, den 18. april, kl. 17.00, Else Kruse Schleef.
Skærtorsdagsgudstjeneste. Prædiketekst: Matt. 26, 17-30.
Jubelkoret medvirker.
Påskemiddag, se side 9.
Fredag, den 19. april, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
Langfredag. Liturgisk gudstjeneste. Prædiketekst: Matt. 27, 31-56 (eller Mark. 15, 20-39).
Søndag, den 21. april, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
Påskedag. Prædiketekst: Mark. 16, 1-8.
Mandag, den 22. april, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
2. Påskedag. Prædiketekst: Luk. 24, 13-35.
Efterfølgende påskevandring se side 5.
Søndag, den 28. april, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
1. søndag, efter påske. Prædiketekst: Johs. 20, 19-31.
Gudstjenestesamtale. Nadver med druesaft.
Søndag, den 28. april, kl. 17.00, Else Kruse Schleef. Kirke for dig, se omtale side 2.
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GUDSTJENESTELISTE
MAJ 2019

Maj
Søndag, den 5. maj, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
2. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 10, 11-16.
Søndag, den 12. maj, kl. 10.00, Else Kruse Schleef.
3. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 16, 16-22.
Fredag, den 17. maj, Stor Bededag, konfirmation:
Kl. 09.00, 7. X, Karen Stubkjær,
Kl. 10.30, 7. Y, Karen Stubkjær,
Kl. 12.00, 7.Z, Else Kruse Schleef.
Søndag, den 19. maj, kl. 10.00, Konfirmation, A-klasser, Else Kruse Schleef.
4. søndag efter påske.
Søndag, den 26. maj, kl. 10.00, Karen Stubkjær.
Friluftsgudstjeneste. 5. søndag efter påske, Prædiketekst: Johs. 16, 23b – 28.
Efterfølgende Gøglerfest i Vestervang, se side 16.
Nadver med druesaft.
Torsdag, den 30. maj, Kr. Himmelfartsdag.
Ingen gudstjeneste i Vestervang Kirke.
Bus transport til Himmelske Dage på Heden, afgang kl. 12.00. Se side 7.
Søndag, den 2. juni, kl. 10.00, Trine Hostrup.
6. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs. 15, 26-16, 4.

Påskegudstjeneste for børnehaver
Onsdag d. 10. april kl. 9.30

Børnehaver, dagplejere, hjemmegående forældre med børn – og alle der har
lyst er meget velkomne.
Vi hører om påske. Kyllingen bryder ud af æggeskallen, vi synger og hører
smuk musik.

Påskemiddag i Vestervang
Skærtorsdag aften 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.
Alle er velkomne.
Vi beder om tilmelding til spisning til kirkekontoret
senest fredag den 12. april kl. 12.
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.
Særligt til børn: Som barn er du altid velkommen til at være med i kirken. De fleste søndage
er der mulighed for at gå ud i kirkens legerum under prædikenen, hvis du har lyst til det, her
vil der være en voksen til at passe på dig. Ved indgangen til kirken står en reol med bøger, du
gerne må låne. Hold øje med „Kirke for dig“ og gudstjenester for børn.
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 marts udstiller Niels Ove
Bremholm på gallerigangen
og skriver lidt om sig selv:
Jeg har gennem mange år samlet værker
af Lasse Winsløw, født 1911, død 2006.
Lasse Winsløw boede på Øster Teglgård ved Søndersø, hvor en del af hans
motiver er malet fra.
Min sidste Lasse Winsløw udstilling var i
Pakhuset i 2016, som var en mindeudstilling
10 år efter kunstnerens død.
Der var stort fremmøde i Pakhuset, ca.
1.000 mennesker så udstillingen, der
varede 5 dage.

Jeg er derfor glad for at få mulighed
for at vise en stor bredde af hans
malerier igen.
Niels Ove Bremholm

Fernisering
torsdag den 14. marts
kl. 16-17
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AKTIVITETER
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder
kl. 17,30 i kirkens mødelokaler:
Onsdag den 20. marts
Tirsdag den 23. april
Tirsdag den 28. 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.
KIRKEFROKOSTER
Følgende søndage er der kirkefrokost efter
gudstjenesten, alle er velkomne.
Prise 40 kr., øl sodavand 10 kr.
Søndag den 3. marts
Søndag den 7. april
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
Læs mere på
www.kfum-kfuk.dk
Spis sammen
Vi mødes onsdagene: 6. marts, 20. marts, 3.
april, 1. maj, 15. maj, 29. maj og 12. juni 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
unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over
hele landet og et globalt fællesskab gennem
YMCA og YWCA. Læs mere på www.kfumkfuk.dk
Pris og tilmelding
Voksne 25 kr. og 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

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. 9/3 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: 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:
19/3 kl. 20.00: Forår
16/4 kl. 20.00: Kærlighed
14/5 kl. 20.00: 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. 13/3.
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MØDESTEDET
Filmaften: „9. april“

Påskemiddag i Vestervang

Koncert med Sinne Eeg med trio

Forårskoncert med Viborg Koret og
Viborg Mandskor

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.
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.

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.

Onsdag den 24. april kl. 19.30. Fri entré.

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 sognepræst Poul Beck
introducerer sin nye bog, som indbyder til en
meditativ vandring mellem påske og pinse med
Helligånden som livgiver og inspirationskilde.
Undervejs lægges op til inddragelse, drøftelse
og dialog.
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Gøglerfest i Vestervang
Se nærmere omtale side 16.

Sommerkoncert

Onsdag den 29. maj kl.19.30
Sommerkoncert med Viborg Musikskoles Kor
under ledelse af Ole Gad. Fri entré .

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 7. marts kl. 14.30:
Fastetiden, hvad har den til os?
Rundt i fastetidens tekster og temaer.
Sognepræst Karen Stubkjær.
Torsdag den 21. marts kl. 14.30:
Sang og Musik.
Lærer Hans Møller, Silkeborg.
Medlem af Silkeborg Mandskor.
Torsdag den 4. april kl. 14.30:
Forårets skønne sange og
dejlige musikeksempler.
Organist Jørgen Ehlers.

Torsdag den 9. maj kl. 14.30:
Generalforsamling.
Nærmere senere.
Torsdag den 23. maj kl.14.30:
Kirken, de psykisk syge og socialt
udsatte i Danmark og Italien.
Lotte Martin Jensen.
Torsdag den 6. juni:
Udflugt.
Program senere.

Torsdag den 25. april kl. 14.30:
„Ensomhed mig
truer“/ „jeg
stormed ud …“.
Jørgen Frost.
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Sogneindsamling d. 10. marts 2019
Søndag d. 10. marts deltager Vestervang Sogn i Folkekirkens
Nødhjælps årlige indsamling til støtte for verdens fattigste.
Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler inden d. 10.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.

Gøglerfest i Vestervang
Søndag den 26. maj

På plænen ved Vestervang Kirke, Rughavevej 6, 8800 Viborg.
Kl 10.00
Friluftsgudstjeneste på plænen v. Karen Stubkjær, kirkekaffe i teltet.
Fra kl. 11.00
Gøglerforestilling for alle aldre.
Mange aktiviteter, kaffe / slush ice / kage og byen bedste burgere.
Pandekagemaskinen, ballondart, flødebollekast, bungee run og lykkehjul.
Find din indre cirkusartist. Giv den gas i hoppeborgen.
Smag på verdenen: Frivillige laver mad fra hele verden.
Arrangører: Boligselskabernes Fællessekretariat, KFUM og KFUK, FDF, Vestervang Kirke, VFF,
Børn og Unge Viborg Kommune m. fl.
Ændringer kan forekomme
– se endelig program i dagspresse, på face-book og hjemmeside.

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 5. april 2019.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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