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ADRESSER

FOREDRAG V. LOLA JENSEN
ONSDAG D. 11. MARTS KL. 19.00 I VESTERVANG KIRKE

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 lørdag

”HVERDAGENS RUTINER SAT PÅ
HUMORISTISK SPIDS – JOB, FA‐
MILIE, BØRN. AT FÅ DET TIL AT
HÆNGE SAMMEN”

lukket. (Mandag henvises til provstiets vagt‐
havende præst tlf. 70 22 03 03)
Sognepræst Else Kruse Schleef
Kastanievej 60, 8800 Viborg.
Tlf. 86 62 25 36/ 29 33 64 12. eksc@km.dk
Træffes efter aftale. Orlov januar - marts

Du kender godt situationen. Hver‐
dagen bliver til en stressende træ‐
demølle. På arbejdet og hjemme i
privaten. Der er visse ting, som
bare skal gøres. Men derfor behø‐
ver det hele ikke blive gråt og træls.

punkter og samtidig give realistiske
bud på, hvordan tingene kan
ændres til det bedre.

Præstevikar: Laila Hansen
Tlf. 40 37 80 78. laih@km.dk
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.

Det er muligt at møde hverdagen
med en mere positiv indstilling. Hvis
du behersker dette, vil du opleve en
fornyet familie- og arbejdsglæde og
trivsel. Således at (næsten) hver
dag bliver til en god dag. Få kan,
som Lola Jensen, ramme de ømme

Lola Jensen er socialpædagog,
familievejleder, foredragsholder, for‐
fatter til flere bøger samt familievejleder på TV2 Go´morgen mm.
Der bliver serveret kaffe, te og kage
undervejs. Pris: Kr. 40,–

Tlf. 40 49 28 08. thd@km.dk
Træffes efter aftale.
Præsterne og kirke- og kulturmedarbej-

FERNISERING

deren står til rådighed for samtaler og hus‐

FREDAG D. 13. MARTS KL. 16.00-17.00: ANNA MARGRETHE BECK

besøg. Ring eller mail og lav en aftale.
Menighedsrådsformand Michael Hansen
Rosmarinvej 28 B. Tlf. 21 71 13 32.
Kordegn Flemming Damgaard
Tlf. 86 62 69 40. fsd@km.dk
Organist Jørgen Bierring Ehlers
Tlf. 23 30 51 00. jorgenehlers@yahoo.dk
Kirketjener Jonna Brask Christensen
Tlf. 40 83 79 78. kirketjenere@gmail.com
Kirketjener Anders Høholt Larsen
Tlf. 60 58 44 60. kirketjenere@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Susanne Klausen
Tlf. 22 88 89 13. stk@km.dk.
Træffes efter aftale.

Kunstneren skriver om sig selv:
Jeg har malet akrylbilleder og akva‐
reller i mange år. Inspirationen kom‐
mer fra de nære omgivelser. De
seneste år har jeg tillige været
meget optaget af at arbejde med
keramik.
På min udstilling i Vestervang Kirke
glæder jeg mig til at præsentere
eksempler på alle tre kategorier.
Jeg har megen glæde af at være
med i et arbejdsfællesskab, hvor vi
er 12 udøvende kunstnere, der
holder til i en gammel fabriksbyg‐
ning i Randers C (Atelier 12B).

Vi udstiller både sammen og hver
for sig.
Se mere om kunstneren på
www.annambeck.com
www.atelier12b.dk

Kirkegårdskontoret
Gl. Skivevej 7. Tlf. 86 62 02 68.
Åbent man.-fre. kl. 9-13, torsdag tillige 15-

KORDEGNEN SKRIVER

17. Lørdag lukket.

�
�

www.bit.ly/vestervang
www.vestervang-kirke.dk
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Til gudstjenesten juleaften blev der
indsamlet kr. 6.580,01 til Børnesa‐
gens Fællesråd. Beløbet er fordelt
på danske sedler, danske mønter,

euro sedler, mobilepay samt bidrag
fra personalet. Derudover 547 gram
udenlandsk mønt!

LADER DU DIG BERØRE AF LIVET?

AF LAILA HANSEN
Maria lod sig berøre og det hører vi om på en af
forårets mindre kendte festdage, Mariæ Bebudelses‐
dag. Det er den dag, hvor vi hører om englen Gabriel,
der besøger Maria. En fortælling, vi tit hører til jul. Men
som har sin helt egen dag blandt forårets festdage.
Det er den dag, hvor vi fejrer at Gud har besluttet at
hans søn skal fødes som et menneskebarn, og at Gud
har valgt Maria til at være barnets mor. Men dagen
handler også om alle vi andre. For den handler om at
gøre som Maria, at lade os røre af det vi møder i livet.
Maria var en ung pige, der lignede alle andre unge pi‐
ger. Og mon ikke den unge Maria har tænkt. ”Hvorfor
lige mig?” da hun havde hørt englens budskab. Det er
ikke svært at forestille sig, at hun kunne have været
fristet til at sige: ”Nej tak, Gabriel, ved du hvad, det er
altså for stor en opgave, det magter jeg ikke. Hvad så
med alle de planer, og drømme, jeg har om min og Jo‐
sefs fremtid? Kan du ikke finde en anden? Hvorfor lige
mig?”
Maria kunne have tænkt det, hun kunne have sagt det,
men det gjorde hun ikke. Hun sagde: ”Se, jeg er Her‐
rens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.” Maria
stillede sig villig til at løfte den opgave, der blev hen‐
des. Hun tog opgaven på sig. Hun tog livet på sig.
Det fortælles os, at Maria var uberørt jomfru på det tid‐
spunkt, hvor englen blev sendt til hende. Men uberørt
det var hun aldrig mere. For ved ikke at løbe skrigende
bort, men blive og tage den opgave på sig, som blev

rakt hende, lod Maria sig netop berøre. Berøre af det,
der var større end hende.
Jeg tror, at Maria bebudelsesdag og dens fortælling
kan bruges til at minde os om, hvad det er, der er me‐
ningen med os og vores liv. For jeg tror ikke, at vi blev
sat her på jorden for at være uberørte og ubevægelige.
Jeg tror heller ikke, at vi blev sat her, for at vi skulle få
lov at leve i vores egen uberørtheds-fred. Men nærme‐
re i Guds fred. Der, hvor livet rører os, der, hvor vi tør
lade os bevæge. Jeg tror, at Guds tanke med os er, at
vi skal leve for og med hinanden. At vi skal lade os
berøre, at vi skal elske, at vi skal give, at vi skal leve.
Og hvis vi synes det er svært, hvis vi tænker, hvor fik
Maria modet fra? Ja, så var nogle af de første ord
englen sagde til Maria: ”Frygt ikke, Maria! For du har
fundet nåde for Gud.” Og fordi Maria ikke frygtede, har
vi heller ingen grund til at frygte. Fordi Maria ikke fryg‐
tede, men blev herrens tjenerinde og fødte Jesus, har vi
intet at frygte. Jesus blev født, han levede og døde for
vores skyld, og sådan har vi fundet nåde for Gud.
Så vi kan trygt lade os berøre og bevæge. Og vi kan
fejre Mariæ Bebudelsesdag. Det er søndagen inden
Palmesøndag.

Illustration: Skitse til Notre-Dame-de-la-Croix kirken: L'Assomption
af Xavier-Alphonse Monchablon, 1882
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KIRKEN SUMMER AF LIV …
… når vi har Juniorkonfirmander. I december sluttede vi
med disse skønne børn fra 3.y på Vestervang skole, og
her i foråret er det 3.x, der kommer hos os. Vi slutter
med forløbet med 3.x onsdag den 1. april kl. 16-17
med en mini-påskegudstjeneste og efterfølgende
reception.

MORGENVANDRING
HVER FREDAG KL. 7.45 – CA. 9.10
For de morgenfriske er der vandringer rundt om
Søndersø på fredage kl. 7.45 – ca. 9.10 i ulige uger.
Vi mødes på gangstien lige neden for Viborg Kunsthal/
Golfhotellet. Ruten er på 5,6 km. Vi kombinerer van‐
dringen og den friske morgenluft med en salme og et
par gode ord at gå på. Undervejs vil der både være stil‐
hed og mulighed for at tale sammen. Man kan tilmelde
sig til Karen Stubkjær (kjns@km.dk - mobil 2130 3840)
eller bare møde op.

Foto: Hans Jørgen Hansen

FORÅRSKONCERT MED VIBORG
KORET OG VIBORG MANDSKOR
ONSDAG D. 22. APRIL KL. 19.30
Den 22. april kl. 19.30 afholder Viborg Koret og Viborg
Mandskor igen i år en fælles forårskoncert i Vestervang
Kirke. Der er fri entré.
Viborg Koret er et blandet dame- og herrekor under
ledelse af Karl Alfred Petersen. Koret medvirker ved fle‐
re koncerter i Viborg og omegn – forårskoncerter, syng
dansk dag, julekoncerter og meget andet. Sæsonen
starter første mandag i september og slutter ved ud‐
gangen af maj. Viborg Koret holder til i Houlkær Kirke,
hvor der øves på mandage kl. 16.30-19.00. Repertoiret
er meget alsidigt og spænder fra kirkemusik og klassis‐
ke værker over danske og udenlandske sange. Større
værker fremføres lejlighedsvist med solister.
Viborg Mandskor består af mænd med vidt forskel‐
lig baggrund i alderen fra omkring 40 til 90+. I ordets
bedste betydning gør det Viborg Mandskor til en blan‐
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det flok, hvor der er plads til alle mænd, der kan lide at
synge. Koret synger 4-stemmigt fordelt på stemmerne
1. og 2. tenor samt 1. og 2. bas. Koret ledes af Uffe
Munkgaard og øver på onsdage kl. 19-21.30 fra august
til maj i Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 9,
Viborg. Repertoiret spænder over nutidige danske san‐
ge af fx Shu-Bi-Dua, Benny Andersen, Kim Larsen og
The Beatles til fædrelandssange, danske og uden‐
landske salmer, og hvad der findes der imellem.

FRA WEYSE TIL AGNES OBEL
KONSERVATORIETS PIGEKOR MED INTERNATIONALT VINGEFANG
Når Vestervang Kirke den 21. marts kl. 16.00 bidrager til
Viborg Internationale Kirkemusikfestival, sker det med
en koncert med Konservatoriets Pigekor fra Esbjerg.
Koret, der tæller ca. 50 piger i alderen 12-20 år,
har deltaget i adskillige internationale konkurrencer
og opnået flotte resultater. De har afholdt koncerter
i en stor del af de europæiske lande, USA, Canada,
Syd-Korea, Kina, Uruguay, Vestafrika og Sydafrika. De
har lavet radio- og TV udsendelser og udgivet 5 cd’er.

13. - 22. marts 2020

ViborgInternationale Kirkemusikfestival
afvikles for tredje gang13.-22. marts
2020 med14 arrangementer.Viborgs
seksbykirker står bag.
Koncerterneunderfestivalen har
et højt kunstnerisk niveauoget stort
stilistisk spænd– fra venetiansk mangestemmigkormusikfra 1500-tallet over
jazzmusiktil nyskrevetfolkemusik.
Åbningskoncertenfinder stedi Viborg
DomkirkemedTrinitatis Kantoriog
-Barokensemble fra København.
Læsomoptaktskoncerter i otte omegnskirker påfestivalens hjemmeside.

Koncerten byder på en stor spændvidde i tid og genrer, og pigerne synger både kirkelige og verdslige sange.
Det kirkelige repertoire omfatter værker af Josef
Gabriel Rheinberger, Maurice Duruflé, Søren Møller
og C.E.F. Weyse. Danske salmer og sange er af Niels
Viggo Gade, Carl Nielsen, Søren Birch og Matti Borg,
mens det verdslige repertoire er repræsenteret ved
b.a. Michael Bojesen og Agnes Obel samt folkesange.

13. marts kl. 20.00 - Viborg Domkirke
Åbningskoncert medsurround sound
Trinitatis Kantori, orkester ogsolister
14. marts kl. 16.00 - SortebrødreKirke
Orgelkoncert medegneværker ogimpro
Naji Hakim, Paris
14. marts kl. 20.00 - AsmildKirke
Bachpå svensk
GunnarIdenstam ogLisa Rydberg
15. marts kl. 10.00 - Viborg Domkirke
Festival musikgudstjeneste- uropførelser
Domkirkens ungdomskorogkantori
15. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Kor72 stævnekoncert
120 korsangere, orkester og solister
16. marts kl. 19.30 - Søndermarkskirken
Orgelkoncert medpersonlig musikstil
Gunnar Idenstam, Sverige
17. marts kl. 19.30 - HoulkærKirke
Nykomponeredejazz-salmer
MadsGranumkvintet

18. marts 17.00 - SortebrødreKirke
Orgelmusik medstore kontraster
Kirkens organist Signe Ladehoff
19. marts kl. 17.00 - Viborg Domkirke
Klassisk orgelkoncert
DomorganistEjner Nielsen
20. marts kl. 19.30 - HoulkærKirke
Danskeogfranske værker- orgel ogklaver
DuoMathiesen-Magnussen
21. marts kl. 15.30 - Vestervang Kirke
Kirkelige ogverdslige sange
Konservatoriets Pigekor, Esbjerg
21. marts kl. 20.00 - Søndermarkskirken
Motetteraf Bach-familienm.fl.
Vokalensemblet Amarcord plus, Leipzig
22. marts kl. 10.30 - HoulkærKirke
Musikgudstjeneste med»Livsmessen«
Trio MioogViborg Kammerkor
22. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Afslutningskoncert
LundVokalensemble, Sverige

Læs mere og køb billet på hjemmesiden viborgfestival.dk
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GUDSTJENESTER
MARTS
01. Søndag den 1. marts kl. 10.00

APRIL
01. Onsdag den 1. april kl. 9.30

Karen Stubkjær
Første søndag i fasten. Prædiketekst: Lukas
22, 24-32. Kirkefrokost, se side 8.

08.
15.
22.

22.
28.
29.

Søndag den 8. marts kl. 10.00
Karen Stubkjær
2. søndag i fasten. Prædiketekst: Markus 9,
14-29. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag den 15. marts kl. 10.00
Karen Stubkjær
3. søndag i fasten.
Prædiketekst: Johs. 8, 42-51.
Søndag den 22. marts kl. 10.00
Laila Hansen
Midfaste.
Prædiketekst: Johs. 6, 24-35, (36-37).
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 22. marts kl. 17.00
Laila Hansen
”Kirke for dig”, Børnekor og fællesspisning.
Se side 9.
Lørdag den 28. marts kl. 10.00
Karen Stubkjær
Gudstjeneste i forbindelse med Danmissions
Stiftsårsmøde.
Søndag den 29. marts kl. 10.00
Laila Hansen
Mariæ bebudelsesdag. Prædiketekst: Lukas,
1, 46-55. Nadver med druesaft.

Karen Stubkjær
Påskegudstjeneste for børn. Onsdag den 1.
april kl. 16.00 - 17.00, Karen Stubkjær.
Familiegudstjeneste med afslutning for
Juniorkonfirmander.

05.
09.

10.
12.
13.
19.
26.

MORGENSANG I KIRKEN:
Hver tirsdag og torsdag kl. 9.30-9.45.
Holder sommerferie fra pinse.
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26.

Søndag den 5. april kl. 10.00
Karen Stubkjær
Palmesøndag. Prædiketekst: Mark. 14, 3-9
eller Johs. 12, 1-16. Kirkefrokost, se side 8.
Torsdag den 9. april kl. 17.00
Karen Stubkjær
Skærtorsdag. Prædiketekst: Johs. 13, 1-15.
Jubelkoret medvirker, efterfølgende påske‐
middag, se side 8.
Fredag den 10. april kl. 10.00
Karen Stubkjær
Langfredag. Liturgisk gudstjeneste.
Søndag den 12. april kl. 10.00
Else Kruse Schleef
Påskedag. Prædiketekst: Matt. 28, 1-8.
Mandag den 13. april kl. 10.00
Else Kruse Schleef
2. påskedag. Prædiketekst: Johs. 20, 1-18.
Søndag den 19. april kl. 10.00
Else Kruse Schleef
Første søndag efter påske. Prædiketekst:
Johs. 21, 15-19. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 26. april kl. 10.00
Karen Stubkjær
2. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs.
10, 22-30. Nadver med druesaft.
Søndag den 26. april kl. 17.00,
Karen Stubkjær
”Kirke for dig”, med børnekor og fællesspis‐
ning. Se side 9.

MAJ
03. Søndag den 3. maj kl. 10.00
Trine Hostrup
3. søndag efter påske.
Prædiketekst: Johs. 14, 1-11.

08.
10.
17.
21.

24.
31.
01.

Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan
gratis befordres til gudstjenester og andre ar‐
rangementer. Ring i forvejen til kirkekontoret 86
62 69 40, og aftal nærmere, eller direkte til Taxa.

Fredag den 8. maj,
Bededag, konfirmationer:
Kl. 09.00: 7. X
Else Kruse Schleef.
Kl. 10.30: 7. Y
Else Kruse Schleef.
Kl. 12.00: 7. Z
Karen Stubkjær.

Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler
installeret teleslynge.

Søndag den 10. maj kl. 10.00,
konfirmation A-klasse
Karen Stubkjær
4. søndag efter påske.

Til børnene: Ved indgangen til kirken står en
vogn med billedbøger, som må lånes. Der er de
fleste søn- og helligdage mulighed for børnepasning under prædikenen.

Søndag den 17. maj kl. 10.00
Else Kruse Schleef
5. søndag efter påske.
Prædiketekst: Johs. 17, 1-11.

Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlings‐
bøsser til: Ydre Mission – Folkekirkens Nødhjælp
og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger
sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem.

Torsdag den 21. maj, kl. 10.30,
Kristi Himmelfartsdag
Karen Stubkjær
Fællesgudstjeneste i det fri ved Knudby
præstegård, Virksundvej 90.
Kl. 10.00: Bus (gratis) afgår fra Vestervang
Kirke. Se omtale side 8.

Kirkefrokost: Datoerne for kirkefrokost fremgår
af gudstjenestelisten. Alle er velkomne til at
deltage. Det koster 40,- at spise med og der kan
betales med kontanter eller mobilepay.

Søndag den 24. maj kl. 10.00
Karen Stubkjær
6. søndag efter påske. Prædiketekst: Johs.
17, 20-26. Gudstjenestesamtale.
Søndag den 31. maj kl. 10.00
Else Kruse Schleef
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14, 15-21.
Nadver med druesaft.

Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på
salmebogsreolen.

Kirkekaffe: Der serveres „kirkekaffe“ efter kir‐
kens 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 må‐
ned er der nadver med druesaft. Hver søndag er
der mulighed for glutenfri oblater.

Mandag den 1. juni kl. 10.00
Karen Stubkjær
Friluftsgudstjeneste i kirkens gårdhave.
2. pinsedag. Prædiketekst: Johs. 6, 44-51.
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AKTIVITETER
KIRKEFROKOSTER OG PÅSKEMIDDAG

VÆRKSTEDSCAFÉ

1. MARTS, 5. APRIL, 9. APRIL
Vores dygtige kirkefrokosthold indbyder til kirkefrokost
søndag d. 1. marts og søndag d. 5. april.
Pris: 40 kr. Øl/sodavand 10 kr.
Skærtorsdag, d. 9. april får vi mad udefra. Vi følger
den gode tradition og indbyder til påskemiddag.
Kl. 17.00 er der gudstjeneste med skærtorsdagsnadver.
Kirkens Jubelkor medvirker ved gudstjenesten.
Kl. 18.00 er der fællesspisning i kirkens lokaler. Vi får
lammesteg med tilbehør.
Pris inkl. drikkevarer (et enkelt glas vin el. øl/sodavand):
75 kr. Børn under 15 år gratis.
Vi beder om tilmelding til spisningen – senest d. 5. april
til kirkekontoret.

2. MARTS, 16. MARTS, 30. MARTS, 20. APRIL OG 27.
APRIL. ALLE DAGE KL. 14.00
Markedsudvalget ved Vestervang Kirke indbyder til
værkstedscafé på nogle mandage i kirkens lokaler.
Her forberedes ting til brug for kirkens julemarked, lør‐
dag den 21. november.
I år er det en ganske særlig markedsdag, fordi vi i
november fejrer kirkens 50 års fødselsdag.
Så: jubilæum-julemarked!
Alle kreative (og knapt så kreative) hoveder og hæn‐
der er velkomne.

KRISTI HIMMELFART –
FRILUFTSGUDSTJENESTE I TÅRUP
21. MAJ

AFTENSANG MED SANGE FRA TAIZÉ
4. MARTS, 1. APRIL OG 29. APRIL KL. 19.40 - 20.45
Kirken vil være smukt oplyst af stearinlys, og man bliver
mødt af klassisk guitarmusik ved Peter Uldahl. Musik‐
ken og stilheden vil fylde meget. Der vil være korte
bibellæsninger, bøn og sange fra Taizé. Der er også
mulighed for at tænde lys, og hver gang slutter vi med
en aftensalme fra vores danske salmebog.
Taizé-sangene er enkle vers, som synges igen og
igen. De kan synges på flere sprog. Derfor vil disse af‐
tensange også være en god mulighed for mennesker i
Viborg, der ikke er så gode til dansk. Der vil ligge et ark,
hvor aftenens læsninger er oversat til engelsk. Og mu‐
sikken og stilheden behøver ingen oversættelse!
Aftenen slutter, som den begyndte, med guitarmusik.
Så man kan både glide ind i aftenen og slutte den af,
efter tid og behov.

LITTERATURKREDS
ONSDAGE KL. 16.00 - 17.45. KAFFE KR. 25,4. marts: Vigdis Hjorth: ”Arv og miljø”,
Turbine 2017, 332 s.
1. april: Tom Malmquist: ”I hvert øjeblik er vi stadig i
live”, C&K,2016, 287 s.
29. april: Linn Ulmann: ”De urolige”,
Gyldendal 2016, 401 s.
Nærmere information hos Laila Hansen, laih@km.dk
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Vi genoptager i år traditionen med at køre til frilufts‐
gudstjeneste i Knudby præstegårdshave, Kristi Him‐
melfartsdag, torsdag d. 21. maj. Karen Stubkjær er
dagens prædikant. Musik v. Sæby Brassband.
Adresse: Virksundvej 90, Knudby. Bussen (gratis)
kører fra Vestervang Kirke kl. 10.00. Der er opstillet
bænke. Medbring tøj efter vejret og evt. tæppe/pude.
Efter gudstjenesten kan man spise medbragt mad.
Der bliver serveret kaffe og kage. Afgang fra Knudby
igen kl. ca. 12.30. Hvis man selv kører, er der mulighed
for at parkere ved præstegården.

KIRKE FOR DIG

MILLE MUS

22. MARTS OG 26. APRIL KL. 17.00 - 18.30
Gudstjeneste i børnehøjde. Børnekoret medvirker.
Derefter fællesspisning. Kr. 25,- for voksne, kr. 10,- for
børn (helt små gratis). Max kr. 50,- pr. familie.

LØRDAG D. 14/3, 25/4, 16/5 OG 6/6

KFUM OG KFUK INDBYDER TIL
FÆLLESSPISNING
ONSDAGE I LIGE UGER KL. 16-18.30
Rughavevej 4.

BABYSALMESANG

Babysalmesang er for babyer i alderen 3-9 måneder og
deres mødre/fædre. Vi mødes i kirken hvor vi synger,
leger og danser. Der er farvestrålende tørklæder, sæbe‐
bobler, en stor faldskærm og meget andet! Til slut hyg‐
ger vi os med en kop kaffe.
Forløbet varer 8 uger – onsdag formiddag kl. 10.30
og 11.45. Det er gratis at være med.
Næste forløb starter 15/4.
Tilmelding hos Susanne Klausen stk@km.dk

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. 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!

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 andre lejligheder.
Koret øver torsdage fra 16.30 – 17.30. Alle er
velkomne! Yderligere information hos Susanne
Klausen, 22 88 89 13, stk@km.dk

KOM OG SYNG MED!
ONSDAG D. 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 interessere‐
de. Tilmelding er ikke nødvendig – man møder bare op.
Alle er velkomne!

SANGAFTEN: "EN LÆRKE LETTED"
TIRSDAG D. 5. MAJ KL. 19.00
Koncert med Jubelkoret og Vestervang Kirkes børnekor
i anledning af Danmarks befrielse. Vi vil markere dagen
med levende lys, korsang og fællessang.
Alle er velkomne!

BØRNEKOR
HVER TORSDAG KL. 14.30 – 15.15
Børnekor er for alle børn fra 0. – 3. klasse, der kan lide
at synge og have det sjovt! Vi øver om torsdagen fra
14.30 – 15.15. Vi synger til forskellige arrangementer i
kirken, f.eks. Kirke for dig.
Yderligere information hos Susanne Klausen,
22 88 89 13, stk@km.dk

FDF Viborg Vestervang
v. Pia Strange 60130389
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MIN KIRKE, MIT FORSAMLINGSHUS
AF ANDERS K. KRISTENSEN,
VESTERLED 14.
Foto: Poul Erik Pedersen

ET PAR GUDDOMMELIGE OPLEVELSER
OG ET GODT KIRKEBLAD
Jeg har gennem året været til en del koncerter og andre
fine arrangementer i Vestervang Kirke. Eksempelvis var
jeg her i efteråret auktionarius ved en høstgudstjeneste.
En dejlig oplevelse med glade givere og modtagere og lidt penge til folk i nød. Det glæder mig.
Kirken er et rum for fordybelse og bøn, for læring og
åndelig berigelse, børnearrangementer, og hver søndag
fejres med gudstjeneste. Der er plads til glæder og
sorger, liv og død, bryllup og begravelse. Men jeg ser
faktisk også "min" kirke som et forsamlingshus og et
koncertsted. Det, tror jeg, er fremtiden for folkets kirke.
Jeg er ikke en flittig kirkegænger, men nyder roen i
rummet og de mange arrangementer. Jeg hører des‐
værre tit, at præsten jo blot arbejder om søndagen,
at kirken er støvet, og at kirkebladet er spild af penge.
Det er nu ikke helt rigtigt. Der er en række arrangementer i ugens løb, som kræver meget arbejde. Det
ved jeg, fordi jeg af og til kommer i kirken og faktisk
læser det gratis omdelte kirkeblad.
Vi har som familie nydt kirkens mange aktiviteter gen‐
nem årene. Det er dåb, konfirmationer og sangaftner op
til jul - og selvfølgelig juleaftens gudstjeneste. Men ikke
mindst de mange flotte koncerter. Her kommer et
uddrag af en anmeldelse fra koncerten med Pernille
Rosendahl og med Peter Sommer og Palle Hjort, som
begge var magiske oplevelser - netop fordi det var i kir‐
ken.

KALEJDOSKOPISK KIRKEKONCERT
MED PERNILLE ROSENDAHL
Pernille Rosendahl fyldte kirken til bristepunktet. Det
var en meget anderledes koncert, og jeg tror, publikum
var lidt forundret over mørket og det anderledes sce‐
neshow, hvor lysende collager lyste kirkerummet op,
men det blev ganske magisk.
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Det er underligt at møde op til en koncert med en sær‐
lig forventning - og så mødes man af noget helt andet.
Rosendahl faldt godt ind i kirkerummet, hun besidder
det eftertænksomme og det skrøbelige. Publikum fik en
stor oplevelse af en taknemlig sangerinde. Hun takkede
menighedsrådet for hjerterum og stod efter sidste num‐
mer ved kirkedøren og gav et personligt håndtryk til ca.
300 koncertgæster - en flot og varm gestus.

PETER SOMMER OG PALLE HJORTH, EN
GUDDOMMELIG OPLEVELSE

Orgelekvilibristen Palle Hjorth og sanger og musiker
Peter Sommer kører landet tyndt på en kirkekoncert
tourné, hvor de spiller i et noget mindre format, omend
der er højt til loftet og indbygget rumklang. Der er nu
skruet noget ned for det musikalske tempo, som ban‐
det Tiggerne normalt slår an, men op for eftertanke og
næstekærlighed – og ikke mindst musikalsk trylleri med
Palle Hjorts magiske spil.
Det var en koncert med indbygget musikalsk genialitet
og symbiotisk samspil på et højt plan, så højt man vist
kun kan opnå i et kirkerum. Jeg vil gå så langt - og
uden at fornærme min lokale kirke - at dette var en af
årets bedste prædikener, ja faktisk en guddommelig
oplevelse.
Nu er et nyt år slået i gang, endda med mange nye
koncerter. På den rytmiske front i 2020: Joey Moe (ja‐
nuar), Søren Huss (oktober) og Poul Krebs (november).
Du kan læse om koncerter og andre aktiviteter i det kir‐
keblad, som omdeles ganske gratis. Det er faktisk værd
at læse - og i et flot og moderne snit. Så næste gang
det dumper ind af brevsprækken, så giv dig tid til at se
de mange spændende arrangementer.
At kalde vores kirke for et forsamlingshus er forhåbent‐
lig et skulderklap!

VESTERVANG KLUB
Vestervang Kirkes tilbud til specielt den lidt ældre gene‐
ration, som gerne vil mødes i hyggeligt fællesskab med
et afvekslende 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.

LANDSRETSDOMMER STIG GLENT
MADSEN

SOGNE- OG FELTPRÆST NIELS PETER
SØRENSEN

TORSDAG DEN 5. MARTS KL. 14.30
Med hjælpeorganisationer i verdens brændpunkter.

TORSDAG DEN 16. APRIL KL. 14.30
Feltpræst i Afghanistan.

JOURNALIST JESPER OVERGAARD,
VIBORG

TIDL. PROVST KNUD ERIK NISSEN

TORSDAG DEN 19. MARTS KL. 14.30
Viborg blev min skæbne.

TORSDAG DEN 30. APRIL KL. 14.30
Om digterpræsten Kaj Munk.

GENERALFORSAMLING
TIDL. LÆRER OG FORSTANDER HANS
JØRGEN LYSHOLM

TORSDAG DEN 14. MAJ KL. 14.30

TORSDAG DEN 2. APRIL KL. 14.30
100 året for genforeningen.

UDFLUGT. PROGRAM FØLGER.
TORSDAG DEN 28. MAJ

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Når dette blad læses, har vi allerede taget hul på en del
af året 2020. Alligevel vil jeg gerne benytte lejligheden
til at ønske alle et godt og lykkebringende nytår.
Der har i 2019 som sædvanlig været mange aktivite‐
ter i Vestervang Kirke. Jeg vil ikke gå i detaljer med
dem, da I sikkert allerede er bekendt med dem fra tidli‐
gere Sognenyt. Jeg vil derimod gerne forholde mig lidt
til et spændende 2020. I efteråret er der menigheds‐
rådsvalg. Det ville være rigtig godt med mange, der vil
stille op til et spændende arbejde. Derfor vil jeg gerne
opfordre alle, der har lyst og mulighed for det, til at
deltage i:

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolle‐
gaer i menighedsrådet for godt og konstruktivt samar‐
bejde. Jeg vil slutte mit indlæg med at takke hele
personalet for deres store indsats i kirken. En indsats,
der gør, at vi kan være stolte af det store fremmøde,
der er til Vestervang Kirkes forskellige aktiviteter.
Med disse ord vil jeg gerne ønske jer alle et dejligt forår
og en rigtig god sommer.
Michael Hansen, formand for menighedsrådet

MENIGHEDSRÅDSMØDER I FORÅRET
ORIENTERINGSMØDE, TIRSDAG 12. MAJ KL. 19.00
i kirkens lokaler. Her vil man kunne høre om menighedsrådets arbejde og om proceduren omkring valget.
Sidst på året kan kirken fejre 50 års jubilæum. Her
arbejder vi på at få et godt program strikket sammen.
Og så er der naturligvis rigtig mange andre aktiviteter i
løbet af året. Jeg vil opfordre jer til at følge med på
vores hjemmeside. www.vestervang-viborg.dk. Og nu
også på Facebook.

ONSDAG D. 25. MARTS, TORSDAG D. 23. APRIL,
ONSDAG D. 27. MAJ. ALLE DAGE KL. 17.30.

I sidste Sognenyt forsømte vi at brin‐
ge et billede af vores nye kirketjener,
Anders Høholt Larsen.
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS SOGNEINDSAMLING D. 8. MARTS
Vestervang Sogn deltager i Folkekirkens Nødhjælps
årlige indsamling til støtte for verdens fattigste.
Meld dig som indsamler hos Kirsten Bjerring,
tlf. 2614 1690, email: kirstenbjerring64@gmail.com
eller til kirkekontoret.

Vi begynder efter gudstjenesten, kl. ca. 11.30. Indsam‐
lingsbøsse og rute udleveres i kirkens lokaler. Man skal
være tilbage igen senest kl. 15.00.
Se mere om indsamlingen på
www.folkekirkensnoedhjaelp.dk

GØGLERFEST I
VESTERVANG
SØNDAG D. 14. JUNI
Sæt allerede nu kryds i din kalender. Og se mere i
næste Sognenyt eller på kirkens hjemmeside.

KIRKEBLADET SOGNENYT

REDAKTION:

TRYK:

Udgives af Vestervang Sogns

Else Kruse Schleef (ansv.)

DigiSource

menighedsråd.

Karen Stubkjær

Oplag: 3000

Susanne Klausen
Flemming Damgaard

KASSERER:

Ida Wegge

Flemming Damgaard, Tlf. 86 62 69 40

Indlæg til næste kirkeblad afleveres

GRAFISK TILRETTELÆGGELSE:

på kirkekontoret senest d. 3. april

Morten Brunbjerg Bech

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