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Gudstjenester
Mødestedsprogram
Ham takker alle vi med sang
Aftensang med Taizésange
Aktiviteter
Nyt fra kunstudvalget
Tak til Frank

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2019

SOGNENYT

KIRKEBLAD FOR

ADRESSER

TAK TIL FRANK

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.
Kirketjener Jonna Brask
Christensen.Tlf. 40   83   79   78,
kirketjenere@gmail.com
Kirketjener: Ledig stilling.

Afskedshilsen til en populær og
trofast kirketjener i Vestervang Kirke

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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Den 29. maj 2019 modtog jeg/vi en
ansøgning fra Frank Christensen.
Som der stod i ansøgningen om
fratrædelse fra Frank, ønskede han
at opsige sin stilling efter næsten
27 år som kirketjener for at gå på
efterløn.
Vi er nok mange, der gerne
havde set Frank fortsætte i jobbet
lidt længere, men vi har naturligvis
også forståelse og respekt for hans
beslutning.
Ud over normale opgaver, som en kirketjener udfører,
har Frank i sin lange arbejdsperiode for kirken været
med til mange bygningsmæssige ændringer. Herunder
tilbygninger, ombygninger, tilpasning af tekniske
installationer og meget mere, alt sammen noget, som har
krævet store tilpasninger i jobbet.
Og det, sammen med kirketjenerjobbet, har Frank
udført på en god måde.
Franks officielle fratræden er den 31. august 2019, dog
har han haft sidste arbejdsdag i kirken for at få afholdt
ferie med videre.
Der vil være afskedsreception søndag den 1. september
efter gudstjenesten. Her håber vi, mange vil møde op til en
afsked med Frank som kirketjener i Vestervang.
Vi ønsker dig, Frank, en lys og lykkelig fremtid som
pensionist sammen med din familie.
På Vestervang kirkes og menighedsrådets vegne.
Michael Hansen

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!

HAM TAKKER ALLE
VI MED SANG
Linjen ovenfor er fra den måske mest elskede
efterårssalme „Nu falmer skoven trindt om
land“. Grunden til, at den er så populær, er,
at vi her ikke bare synger om det gavmilde
efterår. For mange er den også en salme om
livets gang. Sommerens og efterårets høst
bliver et billede på al den gode „høst“, der er
til os i vores liv med hinanden – og som er en
stor tak værd.
Vi kan have dage, hvor vi måske ikke synes,
der er så meget at takke for. Men hvis vi så
tænker efter og giver os til at liste op ... så var
der måske alligevel mere glædeligt i vores liv,
end vi først kunne se.
Karmelitermunken Wilfrid Stinissen har
peget på, hvor vigtig takken er for os. Når
vi siger tak, kommer vi i overensstemmelse
med vores dybeste identitet – nemlig som
mennesker, der er skabt. Så at takke er mere
end en from øvelse, siger han. Der er hvile i
at takke, aflastning, frihed. Når vi siger tak,
finder vi hvile i, at vi hører til hos den Gud,
der har skabt os, og som vi er dybt afhængige
af. Det har noget at gøre med at være på plads
i tilværelsen. Vi bliver mindet om, at det, der
er mest dyrebart i vores liv, ikke er noget, vi
selv kan og skal stable på benene. At livet er
en gave.
Vi ved det, når vi mødes omkring en kop
kaffe eller et måltid på en skøn sensommerdag.
Da kan vi sige til hinanden: hvad har vi da
gjort, at vi skal have det så godt? Og så er
svaret: ingenting! Jo, nogen har selvfølgelig
gjort noget for at få bordet dækket og maden
lavet. Men alt det, der gør samværet lige nu til
en stjernestund – det er ikke noget, nogen af
os kan tage æren for. Den her oplevelse af, at
2 + 2 pludselig kan blive til mere end 4. Noget
knytter os sammen. Noget bliver større. Lige
nu.

Eller du sidder med et lille barn i armene.
Hvilket vidunder! Hvad har vi da gjort, at
… ? Ja, nogen gjorde jo nok noget! Men at
to menneskers møde skulle kunne blive til et
lille nyt menneskebarn. Det smukkeste barn,
verden endnu har set. For sådan tænker vi jo
– om vores første barn, barnebarn, oldebarn.
Hvilken gave.
Når taknemmeligheden får fat om os,
bliver livet stort. Jeg tror, man kan øve sig i
taknemmelighed. I at tænke og sige: det var
da alt andet end en selvfølge, at den gulerod
smagte så godt, at den blomst skulle gro lige i
min have, at hun sagde noget pænt til mig. Tak
Gud. Tak for alt det, der var at glæde sig over
i dag. Og tak fordi jeg må tro på, at du har
en ny dag til mig i morgen også. Fuld af din
kærlighed til mig.
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
(Salmebogen nr. 729)

Karen Stubkjær
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STRIKKE- OG SYCAFE
I VESTERVANG KIRKE

I VESTERVANG KIRKE
mandage i lige uger
16. september – 30. september – 28. oktober – 11. november – 25. november
og 9. december 2019
Formålet med at mødes:
– vi hygger, vi møder nye mennesker
– vi strikker/syer til julemarkedet i Vestervang Kirke, hvor overskuddet går
til aktiviteter for børn, unge og ældre i Vestervang Sogn.
Yderligere oplysninger:
Marie Jeppesen, tlf. 22 25 18 98 eller
Inger Marie Mikkelsen, tlf. 51 98 51 21
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Kirkens Korshærs landsindsamling
Den 17. november i år er der igen landsindsamling til Kirkens Korshær i Danmark.
Også i Viborg er der indsamling til Kirkens Korshær denne dag.
Sidste år var der mange indsamlere på gaderne i Viborg, og der blev indsamlet tæt på
60.000 kr. incl. de beløb, som blev givet via Mobile Pay, til det lokale korshærsarbejde,
som har sit udgangspunkt i varmestuen i Sct. Leonis Gade 8.
Varmestuen drives primært for indsamlede midler samt for overskuddet fra de lokale
genbrugsbutikker.
Varmestuen har dagligt besøg af mellem 25 og 40 mennesker, som på den ene eller
anden måde er socialt udsatte. Det er en god gerning at hjælpe til ved indsamlingen fordi
man derved er med til at sikre, at de fortsat kan få den daglige hjælp, omsorg og støtte,
som varmestuen leverer, og som de har brug for.
Vi har brug for, at mange melder sig som indsamlere. Opgaven er enkel: Man får en
indsamlingsbøsse i hånden, og går derefter ud på en given rute, ringer på og spørger om
et beløb til Kirkens Korshærs arbejde i Viborg, og vender derefter tilbage til indsamlingsstedet med pengene. Hvis folk ikke har kontanter, kan de give et beløb via Mobile
Pay.
Man kan melde sig som indsamler ved at ringe til varmestuen, tlf.: 86625292, kigge
indenfor i varmestuen eller sende en mail til viborg@kirkenskorshaer.dk
Vi er taknemlige for hver og en, der melder sig.
Mads Bæk
Korshærsleder
Sct. Leonis Gade 8
8800 Viborg
tlf.: 24 24 14 92

Morgenvandring

Har du lyst til at få rørt din krop fra morgenen af - i godt
selskab? Ja, ikke bare få rørt din krop. Også stemmebåndet,
når vi synger morgensang ud over Søndre Sø? Så er denne
morgenvandring måske noget for dig? Vi mødes på gangstien
lige neden for Viborg Kunsthal/Golfhotellet. Ruten går de
5,6 km Søndre Sø rundt. Inden vi går, vil der være et par
„gode ord“ at gå på, og der er indlagt en lille stillevandring
undervejs.
Vi går fredage i ulige uger kl. 7.45-ca. 9.10. Man kan tilmelde
sig til mig eller bare møde op.
Karen Stubkjær
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTELISTE
SEPTEMBER-OKTOBER 2019
SEPTEMBER

Søndag, den 1. september kl. 10.00. Trine Hostrup.
11. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 18, 9-14.
Afskedsreception for kirketjener Frank Christensen, som går på efterløn.
Søndag, den 8. september kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
12. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 7, 31-37.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 15. september kl. 10.00. Karen Stubkjær.
Høstgudstjeneste. Jubelkoret medvirker. Se mere side 14.
13. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 10, 23-37.
Indsamling til Folkekirkens nødhjælp.
Søndag, den 22. september kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
14. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 17, 11-19.
Fredag den 27, september kl. 17.00.
Gospelgudstjeneste.
Søndag, den 29. september kl. 10.00. Karen Stubkjær.
15. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 6, 24-34.Nadver med druesaft.
Kl. 17.00. „Kirke for dig“ Efterfølgende fællesspisning.
Pris kr. 25 for voksne, 10 kr. for børn. Helt små børn gratis. Max 50 kr. pr. familie.

OKTOBER

Søndag, den 6. oktober kl. 10.00. Else Kruse Schleef og Karen Stubkjær.
16. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 7, 11-17.
Provstibandet „Trio Solis“ medvirker. Efterfølgende kirkefrokost og menighedsmøde.
Torsdag, den 10. oktober kl. 17.00. Karen Stubkjær.
Familiegudstjeneste. Afslutning for juniorkonfirmander.
Søndag, den 13. oktober kl. 10.00. Karen Stubkjær.
17. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Luk. 14, 1-11.
Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 20. oktober kl. 10.00. Trine Hostrup.
18. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 22, 34-46.
Søndag, den 27. oktober kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
19. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Mark. 2, 1-12.
Nadver med druesaft. B-U-S-K Gudstjeneste og dåbsjubilæum.Se mere side 14.
Familiekirkefrokost.
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VESTERVANG KIRKE
Sæson 2019-2020
Mødeaftener — Koncerter — En Kirkedag i Vestervang

MØDESTEDET for alle

Der er gratis adgang til foredrag og koncerter,
hvor der ikke er anført en pris. Kaffe 40 kr.
Kan muslimer og kristne leve fredeligt sammen?
Onsdag d. 25.9. kl. 19.30 Foredrag v. Karsten Nissen
Mange er optaget af forholdet mellem islam og kristendom. Det skyldes
ikke mindst, at der føres en til tider følelsesladet diskussion om integration,
asylansøgere og flygtninge. Foredraget vil give en række konkrete oplysninger
om islam og muslimer i Danmark, og vil skildre de teologiske og kulturelle
forskelle imellem kristendom og islam. Men er der noget alternativ til at kristne
og muslimer kan leve fredeligt sammen i Danmark? Og hvilke krav vil dette
stille til såvel muslimer som kristne?
Karsten Nissen er født 1946. Har virket som universitetslærer, sognepræst, forstander for
Diakonhøjskolen samt som domprovst (1986-96) og biskop (1996-2014) i Viborg.
Arr. koordinationsudvalget for Viborg bys kirker.
Gospelgudstjeneste
Fredag d. 27.9. kl. 17.00 v. Rune Herholdt, The Gospel Brothers
og Vestervang Kirkes konfirmander og præster.
Sognemøde i Vestervang
Søndag d. 6.10.
Gudstjeneste kl. 10, musik v. Trio Solis. Efter gudstjenesten er der gratis kirkefrokost, og
menighedsrådet fortæller om sit arbejde og lægger op til debat om liv og vækst.
Koncert med Pernille Rosendahl
Onsdag d. 16.10. kl. 20.00
https://billet.musik.dk/event/pernille-rosendahl/vestervang-kirke/1371598
Koncert med Ida Corr
Torsdag d. 31.10. kl. 20.00
https://billet.musik.dk/event/ida-corr/vestervang-kirke/1201155
Mortensaften i Vestervang
Søndag d. 10.11. kl. 17.00
Gudstjeneste for alle aldre, jubelkoret medvirker. Herefter fællesspisning: Mortensand. Pris 75 kr.
Børn spiser gratis. Tilmelding til spisning til kirkekontoret tlf. 86626940 / fsd@km.dk senest 6.11.
kl.12.

Koncert med Peter Sommer og pianist Palle Hjorth
Torsdag d.14.11. kl. 20.00
https://nembillet.dk/51034/Peter_Sommer_i_Viborg
Mødestedsaften om dåb
Onsdag d. 20.11. kl. 19.30
De sidste par år har der i Folkekirken været et arbejde i gang omkring kirkens ritualer, og der er nu
udgivet rapporter om autorisation, gudstjenester, dåb og nadver.
Rapporterne kan findes på www.folkekirken.dk Formålet er at få godt gang i den videre samtale om,
i hvilken retning gudstjenesten skal bevæge sig.
Vi indbyder denne aften til en samtale om dåben. Hvad er baggrunden for det ritual, vi bruger i
Folkekirken? Hvad er Folkekirkens dåbsteologi? Og hvordan er den folkelige forståelse af dåben?
Skal der nye formuleringer til – eller er der et ritual her, der er urørligt? Teologisk stiftskonsulent,
Henning Kjær Thomsen, vil stå for aftenens oplæg og lede samtalen.
Julekoncert med Viborg Kammerkor
Søndag d. 1.12. kl. 16.00
Dirigent Maja Simonsen. Fri entré.
Koncert med Anne Linnet
Torsdag d. 5.12. kl. 17 og 20.
Billetsalg: www.nembillet.dk

De 9 læsninger
Onsdag d. 11.12. kl. 19.30 i kirken.
Medvirkende Viborg Musikskoles Kor, dirigent Ole Gad og læsere med forskellig modersmål.
Veksel mellem julens salmer og læsning af julens tekster på forskellige sprog. Efterfølgende serveres
gløg og æbleskiver. Fri entré.
Syng julen ind
Torsdag d. 19.12., lørdag d. 21.12. og mandag d. 23.12. kl. 19.00
Disse tre aftener er for hele familien, hvor Vestervang Kirkes Pigekor med organist Jørgen Ehlers
synger julen ind. Susanne Klausen på fløjte medvirker d.19.12., Maria Ernen medvirker d. 21.12.
Den 23. december medvirker „Nissebanden“ og „Jubelkoret“.
Helligtrekongersgudstjeneste med stjernevandring
Søndag d. 5. januar kl. 17.00
Guitarist Peter Uldahl medvirker.
Foredragsrække om Kirkekunst i tre tidsperioder
v. Kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen:
Onsdag d. 15.1. Houlkær Kirke kl. 19.30
Onsdag d. 5.2. Vestervang Kirke kl. 19.30
Onsdag d. 26.2. Sorte Brødre Kirke kl. 19.30
Arr. Koordinationsudvalget for Viborg bys kirker.
Koncert med Joey Moe
Torsdag d. 16.1. kl. 20.00
https://billet.musik.dk/event/joey-moe/vestervang-kirke-viborg/1386269

EN KIRKEDAG I VESTERVANG
Lørdag d. 25.1.
Som en strejf af en dråbe, fik vi lov til at håbe
Kl. 9.30 kaffe, rundstykker og morgensang
kl. 10.00 Lidt af far
Foredrag v. Frederik Lindhardt. (f. 1989) er chefrådgiver, uddannet cand. mag. i retorik med
speciale i digital ledelse og kommunikation. Han har skrevet om digitale trends, ledelse og
PR for bl.a. Børsen Ledelse, og Information. Derudover er Frederik også forfatter til den
anmelderroste bog, „Lidt af far“, som handler om sit liv sammen med sin Alzheimerssyge
far, tidligere biskop Jan Lindhardt. Bogen handler om sorgen, frustrationerne og håbløsheden. Om minderne, humoren, nærheden og kærligheden. Den handler om, hvad Alzheimers
gør ved mennesker. Men først og fremmest handler den om en far og en søn.
Frederik mestrer det talte ord i sit dybt rørende, hudløst ærlige og meget oplysende foredrag
om livet med sin demenssyge far
Kl. 12.00 Middag
Kl. 13-14: Koncert: Som et strejf af en
dråbe, fik vi lov til at håbe.

Formiddagens tema følges op af en musikalsk oplevelse inde i kirken. Vi får
besøg af duoen Anders Munch og
Klaes Lindgren, som vil spille nogle af
Kim Larsens allerbedste numre for os.
Og Anders Munch gør det så godt, at
man næsten skulle tro, at det er Kim
Larsen selv, der står der! Mange af sangene handler om det skrøbelige liv, om
drømme og om håb.

Pris: 150 for hele dagen. 100 kr for enkelt foredrag eller koncert.
Tilmelding til kirkekontoret tlf. 86626940 / fsd@km.dk senest tirsdag d. 28.1.

Koncert med pianist Rikke Sandberg
Søndag 2.2. kl. 16.00
Rikke Sandberg er uddannet på det kongelige
danske musikkonservatorium i København, og
har siden sin debut i 2002 været en af de mest
feterede unge danske pianister. Her ved koncerten
spiller hun værker af Brahms, Chopin og Herman
D. Koppel. Fri entré.
Kyndelmissekoncert v. Aarhus Efterskole
Søndag d. 2.2. kl. 19.30
Arr. Ungdomspræsten. Fri entré.
Trivsel i familien
Danmark og forældreroller i dag.
Onsdag d. 11.3. kl. 19.00
Foredrag v. familievejleder Lola Jensen.
Hverdagens rutiner sat på humoristisk spids - om job, familie og børn, og
om at få det til at hænge sammen.
Med kærlighed og humor videregiver den kendte familievejleder gode råd
og nye vinkler. Hvad skal/kan vi tale med vores børn om? Kom og bliv
inspireret!
Koncert med Konservatoriets pigekor Esbjerg
Lørdag d. 21. marts kl. 15.30 under ledelse af Lone Gislinge.
Entré 100 kr. Koncerten er en del af Viborg Kirkemusikfestival 14.-22. marts.
Se mere på www.viborgfestival.dk

Påskemiddag i Vestervang
Torsdag d. 9. april kl. 17.00
Gudstjeneste med nadver. Kirkens jubelkor medvirker. Kl. 18.00 fællesspisning i kirkens lokaler,
lammesteg med tilbehør. Pris 75 kr. Børn spiser gratis. Tilmelding til spisning til kirkekontoret tlf.
86626940 / fsd@km.dk senest d. 5. april kl. 11.

GUDSTJENESTELISTE
NOVEMBER 2019
NOVEMBER

Søndag, den 3. november kl. 10.00. Karen Stubkjær.
Alle Helgens søndag. Prædiketekst: Matt. 5, 1-12. Kirkefrokost.
Søndag, den 10. november kl. 17.00. Else Kruse Schleef.
21. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Johs. 4, 46-53.
Mortensaftensgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Jubelkoret medvirker.
Søndag, den 17. november kl. 10.00. Karen Stubkjær.
22. søndag efter Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 18, 21-35. Gudstjenestesamtale.
Søndag, den 24. november kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
Sidste søndag i kirkeåret. Prædiketekst: Matt. 25, 31-46.
Nadver med druesaft.
Søndag, den 24. november kl. 17.00. Else Kruse Schleef.
„Kirke for dig“. Efterfølgende fællesspisning.
Pris kr. 25 for voksne, 10 kr. for børn. Helt små børn gratis.
Max kr. 50 pr. familie.
Søndag den 1. december kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
Første søndag i advent. Prædiketekst: Luk. 4, 16-30. Kirkefrokost.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.

DECEMBER

Søndag den 1. december kl. 10.00. Else Kruse Schleef.
Første søndag i advent. Prædiketekst: Luk. 4, 16-30. Kirkefrokost.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang Sogn.
Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til gudstjenester og andre
arrangementer. Ring i forvejen til kirkekontoret 86 62 69 40, og aftal nærmere, eller direkte til Taxa.
Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret teleslynge.
Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salmebogsreolen.
Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billedbøger, som må lånes. – Der er de fleste
søn- og helligdage „Kirke for dig“ (børnepasning under prædikenen).
Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mission – Folkekirkens Nødhjælp og
Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem.
Kirkekaffe: Der serveres „kirkekaffe“ efter kirkens gudstjeneste – undtagen v. gudstjeneste ml. jul og
nytår og konfirmation.
Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præsterne til samtale efter gudstjenesten. Det er
en uhøjtidelig samtale om den gudstjeneste, der lige har fundet sted. Deltagelse kræver ingen forudsætninger.

Morgensang tirsdag og torsdag kl. 9.30-9.45.
Begynder igen den 3. september.
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AKTIVITETER

Aftensang i Vestervang
med sange fra Taizé
I efteråret fortsætter vi med aftensang i
Vestervang Kirke – i en lidt ny udgave. Vi
vil gøre brug af smukke Taizé-sange, som
vil blive ledsaget på klassisk guitar af Peter
Uldahl.
Taizé er et økumenisk broderfællesskab
i Sydfrankrig, og siden kommunitetets
grundlæggelse efter 2. verdenskrig er deres
sange gået verden rundt.
Også i Danmark bliver de efterhånden
sunget mange steder. De er meget enkle og
meditative, og man synger dem flere gange
i træk.
Ind imellem sangene vil der være tekstlæsning, bøn og stilhed. Lyset i rummet vil
være dæmpet, og der bliver mulighed for at
tænde levende lys.
Aftensangen indledes og afsluttes med
stille guitar-musik, og vi vil også synge en
salme fra salmebogen undervejs.
Datoer i efteråret: 4. september, 2. oktober,
6. november og 4. december - fra kl. 19.40
til ca. 20.45. Så får man al den skønne musik
med!
Vel mødt.
Karen Stubkjær

KFUM OG KFUK
Læs mere på
www.kfum-kfuk.dk
KOM OG VÆR MED
SPIS SAMMEN
Vi mødes onsdagene: 21. august, 4. september,
18. september, 2. oktober, 30. oktober, 13. november, 27. november og 11. december 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.kfum-kfuk.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
PROGRAM
16.00 Spille-legehjørne for børn
Forberedelser til spisning for voksne
17.00 Sang – fællesspisning
Sang tak for mad
17.30 Historier og anden aktivitet for børn
drikke kaffe/the, snakke, oprydning
voksne
18.30 Tak for i dag og på gensyn
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AKTIVITETER

RYTMISKE KONCERTER
Pernille Rosendahl 16/10. kl. 20.00
Ida Corr 31/10. kl. 20.00
Peter Sommer 14/11 kl. 20.00.
Anne Linnet 5/12 kl. 20.00.
Joey Moe 16/1. kl. 20.00
Se også www.vestervang-viborg.dk
/aktiviteter/koncerter i
Vestervang Kirke.

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.
i kirken. Alle er velkomne!
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 begynder i uge 43.
Tilmelding hos Susanne Klausen stk@km.dk

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
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AKTIVITETER
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder
kl. 17,30 i kirkens mødelokaler:
Tirsdag den 17. september
Onsdag den 23. oktober
Tirsdag den 26. november
Alle, som har lyst, er velkomne til at møde
op. Dagsorden ligger fremme på bladhylden i
forgangen til kirken ugen inden mødets afholdelse.
Punkter til dagsorden kan indsendes til menighedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2
uger før mødets afholdelse.
KIRKEFROKOSTER
Søndag den 6. oktober
Søndag den 3. november
Søndag den1. december
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

BØRN UNGE SOGN KIRKE
Søndag den 27. oktober kl. 10.00 er der
familiegudstjeneste i kirken. Konfirmander
vil medvirke ved en børnevenlig gudstjeneste. 5 års dåbsjubilarer bliver særligt
indbudt til denne dag. Efter gudstjenesten er
der familiekirkefrokost for alle, der har lyst.
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 16. september er der høstgudstjeneste.
Børn fra sognet inviteres til at bære frugt,
grøntsager og blomster ind i kirken.
Efter gudstjenesten vil alle herlighederne
blive solgt ved en auktion, og pengene går
ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. Har
man lyst til at bidrage med ting til
auktionen, kan man aflevere frugt, grønt
eller blomster inden gudstjenesten.
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.
d. 11.9. Merete Pryds Helle: Folkets
skønhed, LogR 2016. 428 s.
d. 2.10. Erlend Loe: Doppler, Gyldendal
2005,175 s.
d. 30.10. Katrine Marie Guldager: Bjørnen
Gyldendal 2018, 172 s.
d. 27.11. Knut Hamsun: Victoria, Oversat
af Ida Jessen, Gyldendal 2018,113 s.
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,
de udleveres og afleveres fra gang til
gang. 1. bog kan afhentes fra 13.8. på
kirkekontoret i åbningstiden eller efter
aftale med Else.
Nærmere information / Tilmelding kan
ske til
Else Kruse Schleef, eksc@km.dk .
Tlf. 29 33 64 12.

VESTERVANG KLUB
Vestervang Kirkes tilbud til specielt den lidt ældre generation, som gerne vil mødes i hyggeligt
fællesskab med et vekslende programudbud, sang og kaffebord med lækre hjemmebagte boller
og kager.
Programmet strækker sig over to timer, og møderne afholdes ca. hver anden torsdag. Er transport
til møderne et problem, kan kirkebilen benyttes ved at ringe til kirkekontoret på tlf. 86 62 69 40
senest to timer før mødet.
Vestervang Klub ledes af en valgt bestyrelse p.t. bestående af Lisbeth Nielsen, Karen Mathiasen,
Birthe Kallestrup, Ib Jørgensen, Henning Østergaard og Ernst Poulsen. Klubben er oprettet i
1968, og årskontingentet er 50,00 kr.
Torsdag den 12. september kl. 14.30:
Fra „præstekanal“ til den mest sete regionale
TV-station.
Tidl.TV-direktør Ivar Brændgaard.
Torsdag den 26. september kl. 14.30:
På cykeltur gennem Indiens ørken.
Tidl. lærer Poul Grønne Kristensen.

Torsdag den 21. november kl. 14.30:
Tid.
Tidl. sognepræst Leif Bak.
Torsdag den 5. december kl.14.30:
Lucia-optog ved børnekoret.
Viborg Mandskor og Signe Ladehoff.
Julens salmer og sange.

Torsdag den 10. oktober kl. 12.00.
Medlemsfest med spisning.
Musik ved orkestret: Svankær Savværk.
Tidl. sognepræst Kaj Mogensen.
Nærmere senere.
Torsdag den 24.oktobet kl. 14.30:
Bag murene.
Sogne-og arresthuspræst Eva-Maria Schulz,
Sortebrødre Kirke.
Torsdag den 7.november kl.14.30:
Med pilgrimme og studedrivere langs
Hærvejen.
Naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen.
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NYT FRA KUNSTUDVALGET
Fernisering fredag den 6. september kl. 16-17

Beskrivelse af Tove Lois Andreasen
Det er portrættet og havmaleriet, der optager
mig mest, når jeg maler.
Der findes ikke 2 ansigter, der er ens og
udtrykket i det enkelte ansigt varierer også
i det uendelige og ligesom det har havet lige
så mange ansigter og udtryk med vejr og
årstiders skiften.
Jeg startede for alvor med at male for 10
år siden i min stue i Vroue og er stort set
autodidakt. Men et langt liv med forskellige
erfaringer og nysgerrighed er kilden til de ting,
jeg laver.
Levede en del af min barndom og ungdom
med kontakt til et kunstnermiljø ved søen
Racken i Värmland. Et miljø jeg er vendt
tilbage til gennem hele livet. Det lærte mig at
beundre den stil, jeg selv dyrker i dag.
Men inden jeg for alvor begyndte at male,
skulle jeg ganske andre veje. I min ungdom
sejlede jeg i den danske handelsflåde verden
rundt, som radiotelegrafist. Derefter var
jeg mange år lærer på AMU i elektronisk
montage og IT og til sidst, efter en omskoling
til folkeskolen blev det undervisning af børn,
der fyldte de sidste 7 år af mit arbejdsliv,
underviste bl.a. også i billedkunst, der sporede
mig ind på maleriet.
Har i dag stor glæde af den kontakt,
jeg har med kunstnere på mange niveauer
og deltager gerne i arrangementer eller

kulturbegivenheder, der har med billedkunst
at gøre.
De efterhånden mange kunstudstillinger,
jeg er deltager i, giver også god feed back på
det, jeg fremstiller.
– medlem af kunstnerforeningen FOKUS i
Skive
– medlem af Åbne Atelierdøre Viborg og
nu også Skive
– sekretær i Fjends Kunstforening i
Stoholm, Viborg.
Du kan finde flere af mine værker på min
hjemmeside www.vrouebo.dk
kontakt: lois.andreasen@gmail.com
mobil: 21 93 81 82

Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 2. oktober 2019.
Kirkebladet SOGNENYT
udgives af Vestervang
sogns menighedsråd.
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