SOGNENYT
KIRKEBLAD FOR VESTERVANG SOGN VIBORG

FOREDRAGSRÆKKE OM KIRKEKUNST
PERSONLIGHEDSTEST OG NATIVITET
GUDSTJENESTER
AKTIVITETER
MØDESTED
VESTERVANG KLUB
EN KIRKEDAG I VESTERVANG
Foto: Michael Lange

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR 2019/2020

1

ADRESSER
Kirkekontoret (i kirkens sidefløj)
Rughavevej 6, 8800 Viborg.
Tlf. 86 62 69 40. fsd@km.dk
Åbningstider: Tirsdag-fredag kl. 9-13,
torsdag tillige kl. 15-17. Mandag og lør‐

FOREDRAGSRÆKKE
OM KIRKEKUNST I TRE
TIDSPERIODER

dag lukket. (Mandag henvises til provs‐
tiets vagthavende præst tlf. 70 22 03 03)
Sognepræst Else Kruse Schleef

DANSK KIRKEKUNST FRA
MIDDELALDER TIL NUTID

Kastanievej 60, 8800 Viborg.
Tlf. 86 62 25 36/ 29 33 64 12.
eksc@km.dk.
Træffes efter aftale. Orlov januar - marts
Præstevikar: Laila Hansen
laih@km.dk tlf. 40 37 80 78
Sognepræst
Karen Neergaard Stubkjær
Domkirkestræde 1, 8800 Viborg
Tlf. 21 30 38 40. kjns@km.dk.
Træffes efter aftale.
Ungdomspræst Trine Hostrup
Nytorv 2, 3. tv., 8800 Viborg.
Tlf. 40 49 28 08. thd@km.dk.
Træffes efter aftale.
Præsterne og kirke- og kultur-medarbej‐
deren 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. 29 92 95 50. fsd@km.dk.

I tre foredrag præsenteres og
analyseres en række væsentlige
eksempler på kunsten i de
danske kirker fra begyndelsen i
den tidlige middelalder over
senmiddelalder og reformati‐
onstid til vor egen nutid.
Fra de første endnu bevarede
stenkirker opførtes i Danmark i
sidste halvdel af 1000-tallet til i
dag, er der sket meget mht.
teologi, liturgi, teknologi og æs‐
tetik; men fundamentalt bruges
kirkerne til det samme i dag
som for 1000 år siden, nemlig
til gudstjenester, der stadig
består af to dele: Ordets forkyn‐
delse og nadver.
Hvad er billedkunstens po‐
tentialer og begrænsninger i en
sådan sammenhæng, og hvad
har billedkunst med kristendom
at gøre?

Onsdag den 15. januar
i Houlkær kirke:
Den før-reformatoriske katolske
kirkekunst i Danmark fra o.
1100 til 1536.
Onsdag den 5. februar
i Vestervang kirke:
Kirkekunsten i Danmark fra re‐
formationstiden til år 2000.
Onsdag den 26. februar
i Sortebrødre kirke:
Kirkekunsten i Danmark fra år
2000 til i dag.
Hans Jørgen Frederiksen er lek‐
tor emeritus i kunsthistorie ved
Aarhus Universitet og forfatter
til en lang række bøger og
tidsskriftsartikler om især den
kirkelige kunst.
Alle møder er fra 19.30 til ca.
21.45 Gratis adgang - Kaffe og
kage kr. 30,Arrangør: Viborg bys kirker

Organist Jørgen Bierring Ehlers
Tlf. 23 30 51 00.
Kirketjener Jonna Brask Christensen
Tlf. 40 83 79 78.
kirketjenere@gmail.com
Kirketjener Anders Høholt Larsen
Tlf. 60 58 44 60

FERNISERING

FREDAG D. 10. JANUAR KL. 16.00-17.00
PER VINSTRUP LAURSEN

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 tillige 15-17.
Lørdag lukket.
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www.bit.ly/vestervang
www.vestervang-kirke.dk

Kunstneren skriver om sig selv:
Jeg er 73 år og født på Thø‐
ger Reenbergs Vej 2 i Viborg,
og har boet i byen hele mit liv.
Kom i lære som bygningsmaler og var elev på malerskolerne i Randers og Viborg.
Blev udlært i 1965, og har

været selvstændig malermester
i Viborg i 37 år Jeg blev interes‐
seret i moderne kunst i 1967.
I dag arbejder jeg med male‐
rier og collager. På udstillingen i
Vestervang Kirke vil der være
værker fra 1967 op til i dag.

HVEM ER DU I JULEEVANGELIET?
AF SOGNEPRÆST ELSE KRUSE SCHLEEF
Sådan har jeg lært at det er klogt at spørge kon‐
firmanderne en af de sidste gange før jul. For
personlighedstest er oppe i tiden , kender du ty‐
pen? Ved du hvilken type du selv er? Eller gerne
vil være?
PERSONLINGHEDSTEST
Kloge religionspædagoger har nemlig udviklet en
personlighedstest til konfirmander, der hjælper
konfirmander eller andre med at se, hvem de er i
juleevangeliet. Gennemsnitstallene for de sidste
3 årgange af konfirmander i Vestervang kommer
her.
Er du 1) Josef eller Maria? Så er det fordi du
går op i familieværdier og ønsker nærvær med
dine kære i julen. (42 %) Eller er du 2) Hyrde? et
natur menneske, der gerne vi være sammen med
venner og have det rart (22%). Eller måske er du
3) Æsel: én der helst bare vil spise og sove (8 %)
Eller 4) En af de vise mænd. Et menneske, der
går op i verdensfred og store sammenhænge og
gerne vil gøre noget godt forandre. (28%) Eller
endelig er du 5) Herodes? En kynisk skiderik der
kun tænker på sig selv og på at beholde magten
(0 %).
Nu er det snart jul igen, og præster finder mås‐
ke testen frem. Jul er traditionernes tid, ofte gør
vi som vi plejer.
EN ENGEL
Dog skete der for tre år siden, noget som ændre‐
de mit syn på julen. Jeg mødte nemlig en engel.
Helt præcis d. 16. december 2016 om morgenen.
Han stod ude på gangen i kirken i et virvar af
børn fra tre 4. klasser, jakker, sko, kostumer. Han
var ved at putte noget i en pose, måske var det
hans mobiltelefon? Han havde noget flot hvidt tøj
på og over hans hoved sad der en rund glorie i
hvide fjer, som sad fast på han hoved med et
pandebånd. Da jeg kom tæt på, kunne jeg se, at
jeg godt kendte englen, for han hedder Mike og
gik i 4.x. Og nu skulle han så være englen Gabriel
i 4.klassernes krybbespil. Mike smilede da han så

mig. Han fortalte ret stolt, at han faktisk havde
2. hovedrollen i hele stykket og som han sagde
”sygt mange replikker”, godt nok ikke så mange
som Maria. Men alligevel: en hovedrolle! For
uden Gabriel ingen bebudelse, og intet Jesus‐
barn.
Englen, der nu selv er konfirmand, gjorde mig
klart at når det kommer til jul, så er alle roller ho‐
vedroller.
Englen troede på sig selv og sin vigtige rolle og
han lærte mig, at når det kommer til jul, så er alle
personlighedstests og udviklingsmål ligegyldige!
Hvem er jeg? spørger vi og julesvaret er: du er
dig selv for du skal finde et barn, svøbt og lig‐
gende i en krybbe.
Du skal finde barnet inde i dig selv, for så kan
du også se barnet i alle de andre: Det lille men‐
neske helt prisgivet andres omsorg.
NATIVITET
For sådan kommer Gud til verden julenat. Fuldstændig som englen Gabriel sagde: som et lille
barn. Kun sådan, ved at komme som et lille barn
kunne Gud vise os en anden vej.
De færreste af os kan huske vores fødsel. Mås‐
ke har du fået fortalt hvor glade dine forældre
blev, da du kom? Et helt nyt lille menneske i fami‐
lien, ja i hele verden. Forældre, der har stået med
deres nyfødte i armene kender glæden. Vi ved
hvor stort det er med et nyt lille menneske. Så
fuld af håb og ømhed, at ingen spørger hvad me‐
ningen er. Det giver sig selv.
At der stadig fødes børn, i Betlehem, i Ves‐
tervang, i Berlin, i Aleppo, i Texas, i Beĳing, i Nor‐
ge ja alle vegne. Det er håbet. Nye mennesker
med nye muligheder, for at vælge rigtig, for at
gøre verden til et bedre sted for alle. Alle har
vigtige roller.
Fokus på barnet begynder julenat, fordi Kristus
blev født. I ham må vi alle finde barnet i os selv,
for nu har vi fået en helt ny begyndelse.
Intet er det samme. For nu er kærligheden født
i verden. En kærlighed så stor, at den forandrer
alt og ikke går af vejen for noget.
Glædelig jul.
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ÅRETS
HØSTGUDSTJENESTE
Årets høstgudstjeneste blev fejret den 15. sep‐
tember. Børn fra kirkens børnekor bar høstens
gaver i form af æbler, blomster, brød m.m. ind i
kirken. Efter gudstjenesten blev tingene solgt på
auktion under auktionarius alias Kultur Anders’
kyndige ledelse.
I alt blev der efter livlig deltagelse solgt for og
indsamlet i alt 7643 kr, som blev sendt til Folke‐
kirkens Nødhjælp.
Tak til alle der indleverede gaver og gav bidrag.
Og tak til alle der bød på gaverne.

Foto: Hans Jørgen Hansen

MORGENVANDRING
For de morgenfriske er der van‐
dringer rundt om Søndre Sø på
fredage kl. 7.45 – ca. 9 i ulige
uger.
Vi mødes på gangstien lige
neden for Viborg Kunsthal/Golf‐
hotellet. Ruten er på 5,6 km. Vi
kombinerer vandringen og den
friske morgenluft med en salme
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3. SØNDAG I ADVENT
D. 15. DECEMBER KL. 10
og et par gode ord at gå på.
Undervejs vil der både være
stilhed og mulighed for at tale
sammen. Man kan tilmelde sig
til Karen Stubkjær på mobil
21303840 eller bare møde op.
Vi springer uge 49, 51 og 1 over
– og er så klar igen i uge 3.
Vel mødt!

Familiegudstjeneste med luciaoptog ved kirkens børnekor og
medvirken af juniorkonfirman‐
der fra 3.y. Efter gudstjenesten
er der reception for juniorkonfir‐
mander og deres familier.

JULENS AKTIVITETER
01.

05.

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. 17.00 OG 20.00
Billetsalg: www.nembillet.dk

11.

DE 9 LÆSNINGER
ONSDAG D. 11.12. KL. 19.30 I KIRKEN.
Medvirkende: Viborg Musikskoles Kor, dirigent
Ole Gad og læsere med forskellige modersmål.
Veksel mellem julens salmer og læsning af julens
tekster på forskellige sprog. Efterfølgende server‐
es gløgg og æbleskiver. Fri entré.

19. 21. & 23.

05.

SYNG JULEN IND
TORSDAG D. 19.12., LØRDAG D. 21.12. OG
MANDAG D. 23.12.
Disse tre aftener er for hele familien, hvor Ves‐
tervang Kirkes Pigekor med organist Jørgen Eh‐
lers 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.
Guitar Peter Uldahl.
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GUDSTJENESTER
DECEMBER 2019
01. Søndag den 1. december kl. 10.00

Else Kruse Schleef
Første søndag i advent.
Prædiketekst: Lukas 4, 16-30.
Kirkefrokost. Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang.

08.

10.

11.
11.
15.

19.
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Søndag den 8. december kl. 10.00
Karen Stubkjær
Anden søndag i advent.
Prædiketekst: Matt. 25, 1-13.
Gudstjenestesamtale. Indsamling:
Menighedsplejens juleuddeling i Ves‐
tervang.
Tirsdag den 10. december
Juleindledning for børnehaver og vug‐
gestuer:
Kl. 09.00: Vestbyens børnehus.
Kl. 10.30: Engelsborg.
Kl. 15.30: Lupinmarken.
Onsdag den 11. december kl. 9.30
Juleindledning for dagplejebørn.
Onsdag den 11. december kl 19.30
Else Kruse Schleef
De ni læsninger på 9 sprog. Musiksko‐
lens kor medvirker.
Søndag den 15. december kl. 10.00
Else Kruse Schleef
Luciaoptog v. Børnekor, afslutning for
juniorkonfirmander
Tredje søndag i advent.
Prædiketekst: Lukas 1, 67-80.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang.
Torsdag den 19. december kl. 19.00
Syng julen ind
Medvirkende: Susanne Klausen, fløjte.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
29.

31.

Lørdag den 21. december kl. 19.00
Syng julen ind
Medvirkende: Maria Ernen, sang.
Søndag den 22. december kl. 10.00
Karen Stubkjær
Fjerde søndag i advent.
Prædiketekst: Johs. 3, 25-36.
Indsamling: Menighedsplejens juleuddeling i Vestervang.
Mandag den 23. december kl. 19.00
Syng julen ind
Medvirkende: Nissebanden og jubelkoret.
Tirsdag den 24. december, juleaften.
Kl. 13.00: Else Kruse Schleef
Kl. 14.15: Else Kruse Schleef
Kl. 15.30: Karen Stubkjær
Prædiketekst: Lukas 2, 1-14
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.
Onsdag den 25. december kl. 10.00
Karen Stubkjær
Juledag. Prædiketekst: Johs. 1, 1-14.
Torsdag den 26. december kl. 10.00
Else Kruse Schleef
Anden juledag.
Prædiketekst: Matt. 10, 32-42.
Søndag den 29. december
Karen Stubkjær
Julesøndag.
Prædiketekst: Matt. 2, 13-23.
Nadver med druesaft.
Tirsdag den 31. december kl. 15.00
Else Kruse Schleef
Nytårsaftensgudstjeneste.

JANUAR 2020
05. Søndag den 5. januar kl. 17.00

Karen Stubkjær
Helligtrekongersgudstjeneste med Stjer‐
nevandring.

12.
19.

26.

26.

Søndag den 12. januar kl. 10.00
Laila Hansen
Første søndag efter Hellig tre konger.
Prædiketekst: Mark. 10, 13-16.
Søndag den 19. januar kl. 10.00
Laila Hansen
Anden søndag efter Hellig tre konger.
Prædiketekst: Johs. 4, 5-26.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 26. januar kl. 10.00
Karen Stubkjær
Tredje søndag efter Hellig tre konger.
Prædiketekst: Lukas 17, 5-10.
Nadver med druesaft.
Søndag den 26. januar kl. 17.00
Karen Stubkjær
”Kirke for dig”, efterfølgende fællesspisning.
Pris kr. 25 for voksne, 10 kr. for børn.
Helt små børn gratis.
Max kr. 50,- pr. familie.

FEBRUAR 2020
02. Søndag den 2. februar kl. 10.00

Laila Hansen
Sidste søndag efter hellig tre konger.
Prædiketekst: Johs. 12, 23-33.
Kirkefrokost.

09.
16.
22.
23.
01.

Søndag den 9. februar kl. 10.00
Trine Hostrup
Septuagesima. Prædiketekst: Matt. 25,
14-30.
Søndag den 16. februar kl. 10.00
Karen Stubkjær
Seksagesima. Prædiketekst: Mark. 4,
26-32. Gudstjenestesamtale.
Lørdag den 22. februar kl. 10.00
Karen Stubkjær
Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning.
Søndag den 23. februar kl. 10.00
Laila Hansen
Fastelavn. Prædiketekst: Lukas 18, 3143. Nadver med druesaft.
Søndag den 1.marts kl. 10.00
Karen Stubkjær
Første søndag i fasten. Prædiketekst:
Lukas 22, 24-32. Kirkefrokost.

Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres

Kirkefrokost: Datoerne for kirkefrokost fremgår af gudstjenes‐

til gudstjenester og andre arrangementer. Ring i forvejen til kir‐

telisten. Alle er velkomne til at deltage. Det koster 40,- at spise

kekontoret 86 62 69 40, og aftal nærmere, eller direkte til Taxa.

med og der kan betales med kontanter eller mobile pay.

Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret

Kirkekaffe: Der serveres „kirkekaffe“ efter kirkens gudstjeneste

teleslynge.

– undtagen v. gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation.

Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salmebogs-

Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præs‐

reolen.

terne til samtale efter gudstjenesten. Det er en uhøjtidelig

Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billed‐

samtale om den gudstjeneste, der lige har fundet sted. Delta‐

bøger, som må lånes. – Der er de fleste søn- og helligdage mu‐

gelse kræver ingen forudsætninger.

lighed for børnepasning under prædikenen.

Allergi og nadver: Den sidste søndag hver måned er der nad‐

Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre

ver med druesaft. Hver søndag er der mulighed for glutenfri

Mission – Folkekirkens Nødhjælp og Menighedsplejen. Ved

oblater.

særlige indsamlinger sættes der en speciel indsamlingsbøsse

Morgensang tirsdag og torsdag kl. 9.30-9.45. Sidste gang før

frem.

jul d. 5.12. Begynder igen d. 7.1.
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AKTIVITETER

KONCERT MED JOEY MOE
TORSDAG DEN 16. JANUAR KL. 20.00
https://billet.musik.dk/event/joey-moe/ves‐
tervang-kirke-viborg/1386269

KYNDELMISSEKONCERT V. AARHUS
EFTERSKOLE
SØNDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.30
Arr. Ungdomspræsten. Fri entré.

BØRNEKOR
HVER TORSDAG KL. 14.45 - 15.30
Børnekor er for alle børn fra 0. - 3. klasse, der
kan lide at synge og have det sjovt! Vi øver om
torsdagen fra kl. 14.45 - 15.30. Vi synger til fors‐
kellige arrangementer i kirken bl.a. Syng Julen
Ind og Lucia-optog.
Yderligere information hos Susanne Klausen, tlf.
22 88 89 13, stk@km.dk
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KONCERT MED PIANIST
RIKKE SANDBERG
SØNDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 16.00
Rikke Sandberg er uddannet på det kongeli‐
ge danske musikkonservatorium i Køben‐
havn, 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.

JUBELKOR
HVER TORSDAG KL. 16.30 - 17.30
Jubelkor er for alle voksne, der nyder samværet
og fællesskabet ved at synge! Vi synger mange
forskellige sange - både kendte og nye. Derudover medvirker koret ved særlige gudstjenester
og lejligheder.
Koret øver torsdage fra 16.30 - 17.30. Alle er
velkomne! Yderligere information hos Susanne
Klausen, tlf. 22 88 89 13, stk@km.dk

BABYSALMESANG
Babysalmesang er for babyer i alderen 3-9 må‐
neder og deres mødre/fædre. Vi mødes i kirken
hvor vi synger, leger og danser. Der er både far‐
vestrålende tørklæder, en stor faldskærm og sæ‐
bebobler. Til slut hygger vi os med en kop kaffe.
Det er hver onsdag formiddag i 8 uger. Næste
hold begynder i uge 5.
Det er gratis at være med.
Tilmelding hos Susanne Klausen, stk@km.dk

KOM OG SYNG MED!
ONSDAG D. 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3 OG 1/4
KL. 9.30 - 10.15
Musik, sang og bevægelse for børn i alderen 1-3
år - for dagplejere, forældre på orlov og andre in‐
teresserede.
Tilmelding er ikke nødvendig - man møder bare
op. Alle er velkomne!

MILLE MUS
LØRDAG D. 18/1, 8/2, 14/3, 25/4, 16/5 OG 6/6
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 Ves‐
tervang Kirke! Vi er klar med masser af gode san‐
ge, sjove danse og spændende ting at lege med.
Så tag mor og far under armen og kom og vær
med!
Vi mødes i kirken og leger ca. 45 min. og så er
der kaffe og saftevand til alle.
•
Mille Mus for 1 - 3 år: kl. 9.30
•
Mille Mus for 3 - 6 år: kl. 11.00
Vi glæder os til at lege med jer. Tilmelding er ikke
nødvendig – alle er meget velkomne!

AFTENSANG MED SANGE FRA TAIZÉ
4. DECEMBER, 22. JANUAR, 19. FEBRUAR, 4. MARTS, 1. APRIL OG 29. APRIL
KL. CA. 19.40 TIL CA. 20.45
På en række onsdage indbyder vi til aftensang i
sangene herfra er, at det er enkle vers, som syn‐
Vestervang Kirke. Kirken vil være smukt oplyst af
ges igen og igen. De kan synges på flere sprog.
stearinlys, og man bliver mødt af klassisk guitar‐
Derfor vil disse aftensange også være en god
musik ved Peter Uldahl. Musikken og stilheden
mulighed for mennesker i Viborg, der ikke er så
vil fylde meget. Der vil være korte bibellæsninger,
gode til dansk. Der vil ligge et ark, hvor aftenens
bøn og sange fra Taizé. Der er også mulighed for
læsninger er oversat til engelsk. Og musikken og
at tænde lys, og hver gang slutter vi med en af‐
stilheden behøver ingen oversættelse!
tensalme fra vores danske salmebog.
Aftenen slutter, som den begyndte, med guitar‐
Taizé er et kristent økumenisk klosterfælless‐
musik. Så man kan både glide ind i aftenen og
kab i Frankrig, grundlagt af Broder Roger i 1940
slutte den af, efter tid og behov.
for at skabe forsoning i Verden. Det særlige ved

Foto: Laura Uldahl Aggernæs
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Foto: Michael Lange

VESTERVANG KLUB
Vestervang Kirkes tilbud til specielt den lidt ældre
generation, som gerne vil mødes i hyggeligt fæl‐
lesskab 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.

LUCIA-OPTOG VED BØRNEKORET
TORSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 14.30
Viborg Mandskor og Uffe Munkgaard.
Julens salmer og sange.

MUSIKALSK UNDERHOLDNING
TORSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 14.30
Søren, Jens og Lisbeth.

GODT NYTÅR – NYTÅRSFORSÆTTER
OG HELLIG TRE KONGERS VISDOM
TORSDAG DEN 9. JANUAR KL. 14.30
Sognepræst Else Kruse Schleef.

ÆLDRERÅDETS OG MIT ARBEJDE I
MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI
TORSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 14.30
Tidl. adm. leder i politiet Benny Andersen, Viborg.

DEN NORSKE SANGSKRIVER
BJØRN EIDSVÅG
TORSDAG DEN 23. JANUAR KL. 14.30
Sognepræst Anita Engberg.

MED HJÆLPEORGANISATIONER I
VERDENS BRÆNDPUNKTER
TORSDAG DEN 5. MARTS KL. 14.30
Landsretsdommer Stig Glent Madsen.

FDF Viborg Vestervang
v. Pia Strange 60130389
Foto: Michael Lange
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PRÆSTEVIKAR I VESTERVANG
Jeg hedder Laila Hansen. Jeg er 56 år. Og jeg er præstevikar.
Jeg har været præstevikar hele mit præsteliv, der begyndte med
min ordination i 2005. Jeg blev præstevikar, fordi min mand,
Svend Laier er landmand, så vi kan ikke flytte ind i en præstegård.
Men jeg er præstevikar, fordi det er en dejlig måde at være præst
på, og det er blevet min måde.
Jeg er glad for at være præst. For mig er mødet med mennesker
af alle slags, i alle aldre og i alle livssituationer noget af det bedste
ved at være præst.
Det at lave - og især fejre gudstjeneste - er det allerbedste.
Jeg glæder mig til at være præst hos jer.

STUDIEORLOV
Jeg har været så heldig at få tildelt 3 måneders studieorlov fra ja‐
nuar 2020.
I orloven skal jeg fordybe mig i forholdet mellem teologi og litte‐
ratur, og erindring og sandhed. Under overskriften : ”Hvorfor Præ‐
diker jeg” og gennem en læsning af Marcel Proust: ”På sporet af
den tabte tid” og den engelske teolog Rowan Williams bøger hå‐
ber jeg at blive bedre til at formidle kristendommens bud på med‐
menneskelighed anno 2020.
Jeg er taknemmelig for at Laila Hansen har takket ja til at være
præst i Vestervang de tre måneder, jeg er væk.
Tag godt imod hende.

Foto: Michael Lange

Venlig hilsen Else

NY KIRKETJENER
1. oktober begyndte Anders Høholt Larsen som
kirketjener ved Vestervang Kirke.
Anders bor i sognet og kommer fra en stilling
som sælger hos Peter Larsen kaffe.
Ved sognemødet d. 6.oktober blev Anders budt
velkommen af Menighedsråd og kirkegængere.
Tag godt imod ham.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
ÅRLIGE SOGNEINDSAMLING
Den 8. marts 2020 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 efter‐
middag, kan du tilmelde dig til indsamlings‐
leder Kirsten Bjerring, tlf.nr. 26 14 16 90, email: Kirstenbjerring64@gmail.com eller til
kirkekontoret, tlf. 86 62 69 40 og gerne før
udgangen af februar.
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EN KIRKEDAG I VESTERVANG
SOM ET STREJF AF EN DRÅBE, FIK VI LOV TIL AT HÅBE
LØRDAG D. 25. JANUAR
Kl. 9.30 Kaffe, rundstykker og morgensang
kl. 10.00 Lidt af Far
Foredrag v. Frederik Lindhardt. (f. 1989) er chef‐
rådgiver, 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 Informati‐
on. Derudover er Frederik også
forfatter til den anmelderroste bog, "Lidt af far",
som handler om hans liv sammen med sin Alz‐
heimerssyge far, tidligere biskop Jan Lindhardt.
Bogen handler om sorgen, frustrationerne og
håbløsheden. Om minderne, humoren, nærheden
og kærligheden. Den handler om, hvad Alzhei‐
mers gør ved mennesker. Men først og fremmest
handler den om en far og en søn.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådet holder offentlige møder kl. 17.30
i kirkens mødelokale. Sidste møde i 2019 er d.
26.11. For datoer i det nye år se kirkens hjemme‐
side: www.vestervang-viborg.dk
Alle som har lyst er velkommen til at møde op.
Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgan‐
gen til kirken inden mødet afholdes.

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. 13.00-14.00 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 An‐
ders Munch og Klaes Gren, 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 skrø‐
belige liv, om drømme og om håb.
Pris: 150 for hele dagen. 100 kr for enkelt fore‐
drag eller koncert. Tilmelding til kirkekontoret tlf.
86626940 / fsd@km.dk senest tirsdag d. 21.1.

Punkter til dagsorden kan indsendes til menighe‐
dsrådet formand Michael Hansen, senest to uger
før mødets afholdelse.
Kommende møder:
Tirsdag d. 26. November 2019, kl. 17.30
Tirsdag d. 14. Januar 2020, kl. 17.30
Torsdag d. 20. Februar 2020, kl. 17.30

KIRKEBLADET SOGNENYT

REDAKTION:

TRYK:

udgives af Vestervang Sogns

Else Kruse Schleef (ansv.)

DigiSource

menighedsråd.

Karen Stubkjær

Oplag: 30000

Susanne Klausen
Flemming Damgaard

KASSERER:

Indlæg til næste kirkeblad afleveres

Ida Wegge

Flemming Damgård,

på kirkekontoret senest d. 3. januar

GRAFISK TILRETTELÆGGELSE:

Kratskoven 1, 8800 Viborg

Morten Brunbjerg Bech

Tlf. 29 92 95 50

� www.bit.ly/vestervang
� www.vestervang-kirke.dk
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