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ADRESSER

GALLERIGANGEN

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
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.

Anna Margrethe Beck

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.

På gallerigangen hænger lige nu en
smuk udstilling af Anna Margrethe
Beck. Den har de sidste uger været
låst godt og grundigt inde, så derfor
er den forlænget ind til Sct. Hans – i
håb om, at nogle flere kan nå at se
de fine værker.

Næste fernisering er med Kjeld
Jørgen Jensen og finder sted
fredag 11. sep. kl. 15-16 (bemærk
tidspunktet). I næste Sognenyt
kommer der en større omtale af
kunstneren.

Kirke- og kulturmedarbejder
Susanne Klausen
Tlf. 22 88 89 13. stk@km.dk.
Træffes efter aftale.
Præsterne og kirke- og kulturmedarbejderen står til rådighed for samtaler og hus‐

AVISLÆSEHJØRNE OG
LYSTÆNDING

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
Kirkegårdskontoret
Gl. Skivevej 7. Tlf. 86 62 02 68.
Åbent man.-fre. kl. 9-13, torsdag tillige 1517. Lørdag lukket.

�
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www.bit.ly/vestervang
www.vestervang-viborg.dk
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Vestervang Kirke abonnerer på to
aviser: Kristeligt Dagblad og Viborg
Stifts Folkeblad. De ligger på et lille
cafébord ved kirkens kontorind‐
gang. Her er også en reol med lidt
forskellige bøger, foldere og pro‐
grammer. Det er også her, du finder
kirkens gallerigang med skiftende
udstillinger. Så der er god grund til
at kigge indenfor i kirken i løbet af

hverdagen. Der er fri adgang i kirke‐
kontorets åbningstid.
Det er der i åbningstiden også til
kirken, hvor du er velkommen til at
sætte dig ind, nyde kirkens smukke
rum og evt. tænde et lys for dig
selv, en af dine kære eller verdens
ve og vel.

ALTING HAR SIN TID

AF KAREN STUBKJÆR
Sådan sagde de gamle. De sagde også: ting kan ven‐
de. Tænk i perioder. Det kan blive anderledes.
Sådan sagde man f.eks. til mig, da vi havde
småbørn. Da kunne der være uoverskuelige perioder,
hvor barnet bare græd og græd. Bliver det nogensinde
anderledes?
Ja, det bliver anderledes. Det kan være svært at se
og tro, mens man står i det. Men efterhånden, som der
kommer livserfaring til, så tør vi tage hul på håbet og
forventningen om de nye tider - også længe inden, de
er kommet til os. Vent. Vær tålmodig. Alting har sin tid.
Mange har i denne vinter og dette forår været hårdt
ramt på livsmodet. Først var der de uendeligt mange
uger med regn. Det var mørkt og vådt, dag ud og dag
ind. Holder det aldrig op? Hvornår kommer solen?
Men så kom også noget snigende ind over os, som vi
aldrig har oplevet før. Vi skulle til at lære at sige ”Coro‐
navirus” og ”Covid 19”. Og noget af det svære ved den
situation har været, at INGEN kunne spå om forløbet af
det her. Hvor længe vil det vare ved? Vi ved det ikke.
Ja, lige nu, hvor jeg skriver de her ord: vi ved det ikke.
Og alligevel vil jeg vove at trække den gode gamle
sætning ”Alting har sin tid” ind her også. Med støtte i
erfaringen, men også med baggrund i Guds løfte. Det
lyder til os igen og igen op gennem Bibelen, at Gud
ikke glemmer sit folk – den menneskehed, som han har
skabt. Han er hos os. Han går med. Og det gør han for
at vende alting til det gode.
Hør, hvordan det f.eks. lyder til Israels folk, da de på
et tidspunkt er ude i en stor krise. Fremmede magter

har været ind over dem, landet er ødelagt, mange er
ført bort, fremtiden ser uoverskuelig ud. Da siger Gud
sådan her gennem profeten Esajas:
Gud, som skabte dig, han, som formede dig, han si‐
ger nu gennem mig: ”Vær ikke bange, for jeg har reddet
dig. Jeg har givet dig dit navn, du er min. Når du er i
problemer, er jeg der sammen med dig, når du krydser
floden, bliver du ikke skyllet væk, når du går igennem
ild, bliver du ikke forbrændt, flammerne kan ikke få fat i
dig. For jeg er din Gud, jeg, Israels hellige Gud, er din
redningsmand”. (Den nyeste oversættelse af Esajas
kap. 43 v. 1-3a)
Israels folk kan have modtaget de her ord meget for‐
skellige. Nogen har måske sagt: ”Ja, ja, han snakker –
denne profet. Hvad har han at have det i. Vi ser ikke
håb nogen steder”. Andre har måske sagt: ”Det er rig‐
tigt, hvad han siger. Vi tror det. For Gud har før været
der for os”. Og så har de kunnet fortælle hinanden om
andre gange, hvor alting pludselig vendte: ”Der var
dengang, hvor vi var på vej væk fra Faraos hære.
Husker I det? Det var farlige tider. Husker I, hvordan vi
måtte krydse Det Røde Hav og den lange ørken. Og
hvordan vi ofte var ved at give op. Men Gud VAR hos
os. Og bar os igennem. Jo, vi husker det. Han holdt os
ud og holdt os fast. Det vendte”.
Alting har sin tid. Ting kan vende. Fordi vi hører den
Gud til, der er der for os – og skaber nyt.
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MENIGHEDSRÅDSVALG I VESTERVANG SOGN 2020
SÆT TO KRYDS I KALENDEREN!

OFFENTLIG ORIENTERINGSMØDE
D. 9. JUNI KL. 19 I KIRKENS MØDELOKALE
Her vil menighedsrådet fortælle om arbejdet i Ves‐
tervang sogn og lægge op til drøftelse af fremtidens
kirke i Vestervang. Hvordan ser du din kirke? Hvad vil
du gerne skal præge fremtidens kirke her i Vestbyen?
Hvem skal opfordres til at gå ind i arbejdet og er det
noget for dig? Alle folkekirkemedlemmer, der er fyldt 18
år og bor i sognet kan stille op til menighedsrådet.
Sognebåndsløsere kan stille op i det sogn hvor sogne‐
båndløserpræst er ansat.
Brug gerne tiden til at overveje om menighedsråds‐
arbejdet er noget for dig!
Vestervang Kirke fylder 50 år 1. søndag i advent og

er stadig en ny kirke. Det
er sjovt og givende at
være med i menighedsrå‐
det. Der er i Vestervang
tradition for en afslappet og åben omgangsform, hvor
forskellige meninger og interesser kan afprøves. Alt
sammen for at gøre Folkekirken aktuel og nærværende
i vores hverdag. Menighedsrådsmedlemmer skal
afspejle sognets mangfoldighed, så demokratiet kan
virke til gavn for alle. Derfor er der mange forskellige
grunde til at stille op og blive en del af dette menings‐
fyldte arbejde.

VALGFORSAMLING
D. 15. SEPTEMBER KL. 19 I KIRKENS MØDELOKALE
På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op,
der er mulighed for debat, og der stemmes på de en‐
kelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning.
Valgformen ligner umiddelbart det, man mange steder
førhen har gjort på de offentlige opstillingsmøder.
Det nye er, at der ikke alene opstilles kandidater,

men de vælges på dagen
for valgforsamlingen. Det
nye menighedsråd træk‐
ker i arbejdstøjet og kon‐
stituerer sig op til 1.
søndag i advent.

BEETHOVEN I CENTRUM

MORGENVANDRING

ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 19.30

5. JUNI, 19. JUNI, 14. AUGUST, 28. AUGUST

Foto: Hans Jørgen Hansen

Koncert med Vimuko i Vestervang Kirke. Ole Gad er di‐
rigent og ved klaveret sidder Lisbet Bøgsted Møller. Det
bliver med musik af Beethoven, som overskriften her
fortæller, men der bliver også både engelsk og nordisk
kormusik. Dejligt at lytte til på en skøn sensommeraften. Der er gratis adgang.

Morgenvandringen med Karen Stubkjær rundt om
Sønder Sø holder pause i juli måned.
Fredag den 19. juni inviterer Karen til en kop kaffe
eller te i bispegårdens have efter morgenens vandring.
Send gerne en sms, om du er med den morgen – og
om du drikker kaffe eller te. Mobil 21 30 38 40

Der tages forbehold for corona-nedlukning. Hold øje med www.vestervang-viborg.dk
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KONFIRMATION
Coronaen stak en kæp i hjulet for
forårets konfirmationer i Vestervang
Kirke. Nu glæder vi os desto mere

til at fejre de unge mennesker i juni
måned. Vi håber, at det så kan gen‐
nemføres! Nærmere info vil følge.

Vestervang Kirke ønsker alle
konfirmander hjerteligt tillykke.

LØRDAG DEN 6. JUNI KL. 10
v. Karen Stubkjær

LØRDAG DEN 13. JUNI KL. 10.30
v. Else Kruse Schleef

LØRDAG DEN 20. JUNI KL. 10.30
v. Else Kruse Schleef

Amalie Egelund Jensen

Andreas Birch

Simon Krogh Carstens

Anna Maria Stabell Lebeck

Viktor Brinkmann Frederiksen

Thomas Dalsgaard

Anna Kirstine Steensgaard

Marcus Ehlers Hebsgaard

Alex Sorvad Foldbjerg

Cathrin Øls Hansen

Oscar Flæng Høgh

Kasper Kyrval

Celina Kortegaard Jensen

Nicolai Malling Laustsen

Peter Chris Loftager

Ellen Mølgaard Rasmussen

Kasper Persson Mikkelsen

Elias Nielsen

Freja Sophie Krag

Mathias Rix Nielsen

Frederik Dahl Madsen

Katrine Louise Lindberg Kristensen

Marc Nielsen

Andreas Meyer

Lærke Bohn Jacobsen

Simon Kuhr Pedersen

Rasmus Kristian Rix Nielsen

Merle Berg Brøndum Nielsen

Theis Bay Vendelbo

Marcus Germann Olsen

Sofie Søndergaard

Nanna Nørby Dalsgaard

Emil Taagaard Schmidt

Asbjørn Kamuk Andersen

Stine Ringgaard Dollerup

Mike Bay Vendelbo

Lucas Gerning Svendsen

Sille Flæng Høgh

Andrea Brunbjerg Bech

Luka Deuleran

Frida Dejbjerg Pedersen

Simone Bach Boll

Martin Sebastian Lindberg Kristensen

Malucca Victoria Kjær Rasmussen

Emma Kristine Sloth Jørgensen

Noah Dion Hassing-Hansen

Vanessa Madeleine Kjær Rasmussen

Mikkeline Vigtoft Mikkelsen

Sebastian Lück Hougard

Miriam Sundgaard

Ida Thordal Poulsen

Thor Kamuk Andersen

Marie Kruse Schleef
Andrea-Isabell Seest Sjørup

LØRDAG DEN 6. JUNI KL. 12
v. Karen Stubkjær

Rebekka Cecilie Werner Sørensen

Gudrun Anine Vestergaard
Jacob Thorup Risbjerg Johansen
Markus Elias Graversgaard Kastbjerg
Nicolai Østergaard Høgh
Noah Alexander Fogtmann
Tobias Poulsen Godt
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GUDSTJENESTER
MAJ
31.

Søndag den 31. maj kl. 10.00
Else Kruse Schleef
Pinsedag. Prædiketekst: Johs. 14, 15-21.
Nadver med druesaft.

JUNI

JULI
05.

Søndag den 5. juli kl. 10.00
Karen Stubkjær
4. søndag efter trinitatis. Prædiketekst:
Matt. 5, 43-48. Gudstjenestesamtale.

12.

Søndag den 12. juli kl. 10.00
Karen Stubkjær
5. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Matt. 16, 13-26.

19.

Søndag den 19. juli kl. 10.00
Karen Stubkjær
6. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Matt. 19, 16-26.
Søndag den 26. juli kl. 10.00
Else Kruse Schleef
7. søndag efter trinitatis. Prædiketekst:
Matt. 10, 24-31. Nadver med druesaft.

01.

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

06.

Lørdag den 6. juni, konfirmationer:
Kl. 10.00, 7. z, Karen Stubkjær.
Kl. 12.00, A-klasserne, Karen Stubkjær.

07.

Søndag den 7. juni kl. 10.00
Karen Stubkjær
Trinitatis. Prædiketekst: Matt. 28, 16-20.
Gudstjenestesamtale.

26.

13.

Lørdag den 13. juni kl. 10.30, konfirmation:
7. y, Else Kruse Schleef.

AUGUST

14.

Søndag den 14. juni kl. 10.00
Else Kruse Schleef
Første søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Luk. 12, 13-21.

02.

Søndag den 2. august kl. 10.00
Else Kruse Schleef
8. søndag efter trinitatis. Prædiketekst:
Matt. 7, 22-29. Gudstjenestesamtale.

09.

Søndag den 9. august kl. 10.00
Else Kruse Schleef
9. søndag efter trinitatis. Prædiketekst:
Luk. 12, 32-48, eller Luk. 18, 1-8.

20.

Lørdag den 20. juni kl. 10.30, konfirmation:
7. x, Else Kruse Schleef.

21.

Søndag den 21. juni kl. 10.00
Trine Hostrup
2. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Luk. 14, 25-35.

16.

Søndag den 16. august kl. 10.00
Karen Stubkjær
10. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Matt. 11, 16-24.

28.

Søndag den 28. juni kl. 10.00
Karen Stubkjær
3. søndag efter trinitatis. Prædiketekst:
Luk. 15, 11-32. Nadver med druesaft.

23.

Søndag den 23. august kl. 10.00
Else Kruse Schleef
11. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Luk. 7, 36-50.

30.

Søndag den 30. august kl. 10.00
Karen Stubkjær
12. søndag efter trinitatis. Prædiketekst:
Matt. 12, 31-42. Nadver med druesaft.

Der tages forbehold for corona-nedlukning.
Hold øje med www.vestervang-viborg.dk
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AKTIVITETER
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.
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 mulighed for børnepasning under prædikenen.
Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlings‐
bøsser til: Ydre Mission – Folkekirkens Nødhjælp
og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger
sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem.
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.
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.

UDENDØRS GUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
1. JUNI KL. 10.00
Vi tager fat i en god tradition, når vi 2. pinsedag,
mandag den 1. juni kl. 10, holder gudstjeneste uden‐
dørs i kirkens gårdhave. Der er ikke noget så skønt som
sang under en blå himmel, akkompagneret ikke bare af
klaver, men også af fuglefløjt og vindens (Helligånds)
sus. Lad os håbe, vi får det skønneste vejr. Men tag for
en sikkerheds skyld en ekstra trøje med. Efter gudstje‐
nesten er der som sædvanlig mulighed for at drikke en
kop kaffe eller te sammen, inden vi igen går hver til sit.

VÆRKSTEDSCAFÉ
24. AUGUST KL. 14.00
Markedsudvalget indbyder til værkstedscafé på en
række mandage i Vestervang Kirke. Her forberedes ting
til brug for kirkens julemarked, lørdag den 21. novem‐
ber. I år er det en ganske særlig markedsdag, fordi vi i
november fejrer kirkens 50 års fødselsdag.
Så: jubilæumsjulemarked!
Alle kreative (og knapt så kreative) hoveder og hæn‐
der er velkomne, når vi begynder i caféen igen, mandag
den 24. august kl. 14.
– Inger Marie Mikkelsen, Markedsudvalget,
tlf. 51 98 51 21

Der tages forbehold for corona-nedlukning.
Hold øje med www.vestervang-viborg.dk
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AKTIVITETER

Der tages forbehold for corona-nedlukning.
Hold øje med www.vestervang-viborg.dk

SOMMERSANG I VESTERVANG
1. JULI, 8. JULI, 15. JULI, 22. JULI, 29. JULI OG 5. AUGUST
I årets løb har vi en rigtig god tradition i Vestervang Kir‐
nogle salmer, får et godt ord til dagen, beder morgen‐
ke – nemlig morgensang to gange om ugen, meget ofte
bøn og lytter til musik. Derefter er der ”udvidet formid‐
sammen med vore konfirmander. Det er til stor gensi‐
dagskaffe”. Det vil sige, at der er lidt mere end en kop
dig glæde, når unge og mere modne stemmer blander
kaffe og en bolle – alt efter, hvad de frivillige nu har mu‐
sig med hinanden! Efter morgensangen er der kaffe på
lighed for og lyst til at lave til os. Igen i år er vi så heldi‐
kanden til de voksne. Denne morgensang holder pause
ge, at en flok hjælpere står klar. Vi sidder omkring de
hen over sommermånederne og begynder igen tirsdag
små caféborde i kirkens forhal og forsyner os fra et
den 25. august.
tag-selv-bord. Det koster 40 kr.
Til gengæld har vi nu indført noget nyt – nemlig
Når vi har hygget os lidt omkring maden, vil der være
”Sommersang i Vestervang”. Og for at markere, at det
et lille indslag. Det kan f.eks. være en quiz, hvor vi bli‐
er noget lidt andet, ligger det på onsdage, hen over 6
ver udfordret på både ny og gammel paratviden! Vi er
sommeruger: 1. juli, 8. juli, 15. juli, 22. juli, 29. juli og 5.
klar til at sige farvel til hinanden omkring kl. 11.
august.
Vel mødt til nogle dejlige sommeronsdage.
Vi mødes inde i kirkerummet kl. 9.30, hvor vi synger
– Else Kruse Schleef og Karen Stubkjær

SOMMERUDFLUGT
5. SEPTEMBER
Vestervang Kirkes sommerudflugt bliver lørdag d. 5.
september og kommer bl.a. til at gå til Vitskøl kloster,
Ranum Kirke og stenaldercenter ved Ertebølle. Sidste
tilmelding den 2. september til kirkekontoret.
Se nærmere i september-nummeret.
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BABYSALMESANG

MILLE MUS

FRA ONSDAG DEN 19. AUGUST
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 19. august.
Tilmelding hos Susanne Klausen, stk@km.dk

LØRDAG DEN 29. AUGUST
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!

JUNIORKONFIRMANDER
FRA ONSDAG DEN 19. AUGUST
Har du lyst til at gå til Juniorkonfirmand? Det er noget,
man kan gå til i 3. klasse – og er sådan en slags forbe‐
redelse til, at man i 7. klasse bliver en af kirkens store
konfirmander. Det er ikke en betingelse, at man er døbt.
Du skal bare være nysgerrig på at lære kirken bedre at
kende. Til juniorkonfirmand hører vi hver gang lidt om
kirken, vi hører bibelhistorie, vi får lidt at spise, leger,
synger og hygger os.
Det foregår på 8 onsdage lige efter skoletid. Vi kom‐
mer over på skolen med tilmeldingsblanketter i god tid,
før den pågældende 3. klasse skal begynde. Første
onsdag bliver de tilmeldte hentet på skolen, og vi slut‐
ter med en gudstjeneste og reception, hvortil også
forældre, bedsteforældre og søskende bliver indbudt.
Indbydelsen går i det nye skoleår til 3. x først. Og de
begynder hos os onsdag den 19. august.
Vi glæder os til at lære jer at kende.
– Susanne Klausen, Else Kruse Schleef
og Karen Stubkjær

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

KOM OG SYNG MED!
ONSDAG DEN 26. AUGUST 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!

BØRNEKOR
FRA 27. AUGUST. 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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”JEG ØNSKER INDERLIGT…”
INTERVIEW MED FORMANDEN FOR VESTERVANG KLUB
Ernst Poulsen har været formand for Vestervang Klub
siden sommeren 2017. Det er en klub, der i den grad
har ”vind i sejlene”. Mellem 60 og 80 mennesker sam‐
les i Vestervang Kirkes lokaler hver anden torsdag til et
alsidigt program med foredrag, sang og musik – og
ikke mindst kaffe og hjemmebag.
Foråret 2020 kom dog til at se noget anderledes ud.
Pludselig måtte møderne aflyses på grund af Coronavirus. Vi har fanget Ernst Poulsen og stillet ham et par
spørgsmål.
- Hvordan var det for dig og bestyrelsen pludselig at
måtte lukke så populær en klub ned her i foråret?
At man pludseligt – fra regeringen og fra den ene dag
til den anden – blev pålagt ikke at måtte samles i større
forsamlinger, kom som et chok for os alle i bestyrelsen.
Pludseligt ikke at mødes med en dejlig flok glade og
aktive mennesker, det var virkelig svært.
- Hvad er du allermest glad for ved Vestervang Klub?
Jamen, det har jeg næsten allerede svaret på. At mø‐
des med så mange friske og glade og positive mennes‐
ker, det giver os i bestyrelsen kræfter og mod til at gøre
en indsats. Vi får jo også selv meget ud af disse efter‐
middage.
- Kan du løfte sløret for, hvad der er på programmet
til efteråret?
Det vil jeg meget gerne. Vi mener i bestyrelsen, at vi
har fået samlet et godt og alsidigt program for det
klubår, som begynder den 10. september. Jeg kan
nævne, at denne dag kommer Gudmund Rask Peder‐
sen med et indlæg, der både er muntert og seriøst, un‐

Ernst Poulsen står yderst til højre. Foto: Birthe Kallestrup

der overskriften: ”Oplivning – leve til det sidste”. Vi får
besøg af Aase Kubel Høeg, borgmester Ulrik Wilbek og
Hannah Lyngberg–Larsen, og så kommer der naturlig‐
vis en medlemsfest – for at nævne lidt af programmet.
- Nu står sommeren for døren. Hvad kunne du have
af ønsker og håb for denne sommer?
I skrivende stund er hele verdensbilledet og vores al‐
mindelige dagligdag helt forandret. Og vi ved ikke,
hvordan verden og vores situation ser ud, når dette kir‐
keblad bliver delt ud sidst i maj måned. Men jeg ønsker
inderligt, at foråret og den første sommer må være med
til at dæmpe det angreb af Corona-virus, som netop
hærger vort land. Jeg ønsker og håber, at vi må komme
godt igennem denne tid, passe på hinanden – men
med afstand. Så når disse linjer læses, er vi forhåbent‐
lig gået ind i en lysere tid, på flere måder.
Altså: første møde i Vestervang Klub efter som‐
merferien er torsdag den 10. september kl. 14.30.
På glædeligt gensyn!

SORGGRUPPER
Der er i Viborg-området en række sorggrupper og livs‐
modsgrupper i kirkeligt regi, som man kan gøre brug
af, når man har mistet. Der er grupper for både børn,
unge og voksne. De er lidt forskellige - og afholdes for‐
skellige steder. Der ligger en folder i Vestervang Kirke,
hvor man kan læse mere.
Eller kontakt frivillighedskoordinator i Kirkernes So‐
ciale Arbejde i Viborg, Elise Secher, for mere informati‐
on: elise@KirkernesSocialeArbejde.dk, tlf. 28 30 28 66.
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En af mulighederne er denne nystartede sorggruppe
for voksne i Vestervang Kirke.
Gruppelederne Anne Marie Midtgaard og Villy Poul‐
sen skriver:
”Vi mistede en datter for 15 år siden og kender der‐
for selv til sorgen og savnet. Vi har selv haft glæde af at
deltage i en sorggruppe, og de seneste 3-4 år har vi
som gruppeledere kørt sorggrupper for andre. Her har
vi erfaret, at sorggrupper er hjælp til selvhjælp. Når vi

mødes, tager vi udgangspunkt i det, der fylder lige
præcis den dag. Dermed kommer vi hver gang til at ar‐
bejde med noget eksistentielt i gruppen. Selv om vi
mødes på en trist baggrund, fordi vi alle har mistet en
af vores kæreste, så oplever vi i vores sorggrupper, at
der ikke bare bliver plads til at tale om det sørgelige,
men også om de mange glædelige oplevelser og min‐
der. Og det er helende både at sætte ord på sorgen og
glæden”.
Sted: Vestervang Kirkes lokaler (benyt kontorindgang),
Rughavevej 6, 8800 Viborg
Tid: Hver anden mandag kl. 10.00-12.00. Gruppen er
åben for voksne fra hele Viborg-området.

Gruppeledere: Anne Marie Midtgaard, 61 71 25 84 og
Villy Poulsen, 29 89 25 84
Tilmelding: Kontakt sognepræst ved Vestervang Kirke,
Karen Neergaard Stubkjær, 21 30 38 40, kjns@km.dk

Anne Marie Midtgaard

Villy Poulsen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
TAK TIL LAILA – OG PÅ GENSYN
Lad mig begynde
med det positive.
En stor tak til
vores vikar, præst
Laila Hansen,
som i januar, fe‐
bruar og marts
har vikarieret for
Else Kruse
Schleef, mens
hun havde studie‐
orlov. Du skal vide, Laila, at vi alle har været glade for
dig - som præst og som person. Det gælder dine kolle‐
gaer, menighedsrådet og folk fra sognet. Vi ser frem til,
at du kommer igen i august, september og oktober for
at vikariere for ungdomspræst Trine Hostrup Dahl, som
er bevilget studieorlov i den periode.

TROSBEKENDELSEN SYNGES
HEN OVER SOMMEREN
På sidste menighedsmøde var der fra nogle kirkegæn‐
gere et ønske om, at vi af og til synger kirkens trosbe‐
kendelse (”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen … ”). Menighedsrådet har besluttet,
at vi prøver det i en periode. Det bliver hen over som‐
meren, fra konfirmationerne er holdt til slutningen af au‐
gust. Organisten spiller selvfølgelig til, ligesom koret
synger for. Lad os prøve det – og synge med, så godt
vi kan!

AFLYSNINGER OG
UDSÆTTELSER
Så til det svære og lidt mere usikre som følge af Coro‐
na-virus. Vi har nu haft en lang periode med aflysning
af gudstjenester og arrangementer. Med store konsekvenser for både påske og konfirmationer. Planlagte
møder i menighedsrådet og provstiet er udsat.
Perioden har krævet mange tilpasninger og restriktioner. Vi har naturligvis tilpasset os bedst muligt.
Kirken har været lukket og låst, og telefonen har været
passet af vores kordegn. Præster og personale har
udført de opgaver, der skulle løses - f.eks. bisættelser
med regler for, hvor mange der måtte deltage.
Men én ting, tror og håber jeg, kan gennemføres ef‐
ter planen, og det er kirkens 50 års jubilæum sidst i no‐
vember. Mere om det i næste Sognenyt. Jeg håber
naturligvis, at der hurtigst mulig kan komme gang i alle
aktiviteter igen. Husk, når I læser dette blad, er det
skrevet midt i april.
Der er lige kommet ny dato for orienteringsmødet
vedr. menighedsrådsvalget i efteråret:
Tirsdag den 9. juni kl. 19 i kirkens lokaler.
Mød op her og hør om menighedsrådets arbejde og
proceduren omkring valget.
Og så vil jeg ellers opfordre jer alle til at følge med i
dagspressen samt på kirkens hjemmeside,
www.vestervang-viborg.dk
Planlagte menighedsrådsmøder: 16/6 og 19/8.
Med disse ord vil jeg ønske alle en god sommer. Pas
godt på jer selv og hinanden.
- MICHAEL HANSEN, formand for menighedsrådet.
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SOMMERSALME

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Carl David af Wirsén 1889 /
Johannes Johansen 1985-96.
Mel.: Waldemar Åhlén 1933
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Else Kruse Schleef (ansv.)
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menighedsråd.

Karen Stubkjær
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Susanne Klausen
Indlæg til næste kirkeblad afleveres

Flemming Damgaard

KASSERER

på kirkekontoret senest den 3. juli.

Ida Wegge

Flemming Damgaard, Tlf. 86 62 69 40

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