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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 Karen Neergaard Stubkjær
Domkirkestræde 1, 8800 Viborg

Kjeld Jørgen Jensen

Tlf. 21 30 38 40. kjns@km.dk
Træffes efter aftale.
Sognepræst kbf vakant
Kastanievej 60, 8800 Viborg
Ungdomspræst Trine Hostrup
(Studieorlov indtil 1. november)
Nytorv 2, 3. tv., 8800 Viborg
Tlf. 40 49 28 08. thd@km.dk
Vikar for ungdomspræst Marie Munk
Hyldgaard
Tlf. 30 31 12 32. mmh@km.dk

Fredag d. 11. september kl. 15-16
er der fernisering på kunstudstilling
med Kjeld Jørgen Jensen.
Kjeld Jørgen Jensen fortæller: “Mit
liv som billedkunstner startede fak‐
tisk i 1964 og det var min far der
kom med lærred, pensler, oliema‐
ling, staffeli. Stolt som en pave be‐
gyndte jeg at male på lærred.“

Mange af hans værker er inspireret
af ord med dobbeltbetydning. Det
kan også være noget, han oplever
på sin vej. Inspiration hentes alle de
steder, hvor kunstneren færdes.
Kjeld Jørgen Jensen har udstillet
rundt om i hele landet.
Læs mere på www.artbyjensen.dk
og facebook artbyjensen

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.

� www.bit.ly/vestervang
� www.vestervang-viborg.dk
Forside: Konfirmandernes ikoner er lavet
over konfirmandord med hjælp fra kunstner
og forfatter Jane Susanne Andersen.
Udstilles i kirkens våbenhus indtil midt i
september.
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Vestervang Kirke er et besøg værd
– også på hverdage. Der er fri ad‐
gang til kirkerummet i kirkekonto‐
rets åbningstid. Man er velkommen
til at sætte sig ind, nyde roen og det
smukke rum, ligesom man kan tæn‐
de et lys ved lyskrybben for et an‐
liggende eller et menneske, der
ligger en på sinde.

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.

NYT FRA MENINGHEDSRÅDET
Denne artikel er ikke en af dem, der gør mig allermest
glad at skulle skrive. Og så alligevel er der jo også godt
i den. Tirsdag den 16 juni havde vi menighedsrådsmø‐
de for første gang i lang tid - med mulighed for, at alle
kunne deltage. Alle var glade, og der var rigtig mange
gode kommentarer og indlæg.På et tidspunkt tog vores
præst Else Kruse Schleef ordet. Jeg fornemmede hur‐
tigt, at det ville blive et specielt indlæg. Else sagde så
med et lidt rystende stemme: ”Jeg bliver nødt til at for‐
tælle, at jeg har fået nyt embede. Jeg skal til Hammel”.
Så blev der godt nok stille en periode. Nå, men vi fik
snakken i gang igen - og fik naturligvis en god dialog
om det. Jeg kunne mærke, at alle var kede af, at vi skal
sige farvel til Else. Men alle ønskede naturligvis Else og
hendes familie tillykke med det nye embede. Herefter
gik vi videre med vores punkter på dagsordenen.
Else skal starte i sit nye embede 1. september 2020.
Hendes sidste gudstjeneste i Vestervang bliver den 23.
august - altså før, dette blad bliver omdelt. Vi har haft
fornøjelse af Else fra december 2008, altså nu i næsten
12 år. Else har udført arbejdet som præst i Vestervang
med stor flid. Det gælder gudstjenester og kirkelige
handlinger, besøg af syge og andre sognebørn, som

havde behov for det. Og så har hun tilført kirken og
sognet mange gode ideer og tiltag af forskellig art.
Vi vil alle komme til at savne dig, Else. Men vi vil
også benytte lejligheden til endnu engang at ønske dig
og din familie tillykke med flyttet.
Jeg vil opfordre jer alle til at følge med på kirkens
hjemmeside www.vestervang-viborg.dk samt på kir‐
kens Facebook-side. Der sker mange ting i efteråret.
Der er valg til menighedsrådet 15. september, og kirken
har 50 års jubilæum i november.
Michael Hansen, formand for menighedsrådet

TAK
”Tak Gud fordi du samler os på dette lyse grosted”
Sådan lyder en linje i en bøn, der blev bedt til konfirma‐
tionerne i juni. Bønnens ord passer godt til Vestervang
Kirke, der som en helle midt i Vest-byen er et lyst grosted for alle, der bevæger sig ind eller på anden måde
kommer i kontakt med kirken.
Også her i Sognenyt vil jeg gerne sige tak til alle jer,
jeg har mødt og samarbejdet med de 12 år, jeg har haft
min daglige gang i sogn og kirke i Vestervang.
Tak til Vestervang skole, sognets tre børnehaver og
Katrinehaven for godt samarbejde og mange gode
stunder. Vestervang Sogn er et skønt sted at være
præst. Der gik ikke lang tid, fra vi var flyttet hertil, hvor
jeg en morgen kom lidt træt cyklende med cykeltrailer
bag på forbi skolen på vej mod børnehaven og en af
børnene på skolens legeplads vinkede og råbte: ”Hej,
der kommer kirken”.
Gang på gang har mennesker kaldt på mig og min‐
det mig om, at også jeg var kirken, at jeg repræsentere‐
de det lyse grosted. I Vestervang betyder de levende

sten, du og jeg, nemlig mindst ligeså meget som byg‐
ningens sten. Mit håb, ønske og forbøn for jer skal
være at I må passe på det lyse grosted, bruge det og
kalde på hinanden.
For det er vores lykke, at vi har nogen at elske, no‐
gen at holde af. Må Gud lade jer gå ud i livet med styr‐
ke til at være og lyst til at leve hver eneste dag.
Else Kruse Schleef
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MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
Det er i dette efterår der skal vælges et nyt menigheds‐
råd til Vestervang Kirke, for de næste 4 år. Tirsdag den
15. september kl. 19.00 afholdes der ” valgforsamling”
(se dagsorden).
Det er meget vigtig at mange møder op til denne
valgforsamling, for at tage aktiv del i valget, men det vil
også styrke det nye menighedsråds arbejde.
Der vil denne aften blive orienteret om menighedsrå‐
dets arbejde. Der vil være en debat og mulighed for at
stille spørgsmål til de opstillede kandidater.
Som det fremgår af dagsorden for valgforsamlingen,
kan det nye menighedsråd vælges denne aften, hvis de
nødvendige kandidater er fundet. Alle har adgang til
valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken
der har stemmeret.
Der er flere, som ønsker at stoppe, så der skal findes
nye kandidater. Det vil være dejligt om de kandidater,
man ønsker valgt ind, er fundet inden valgforsamlin‐
gen.
Skulle der ikke denne aften blive valgt et nyt menig‐
hedsråd, eller der efterfølgende bliver indleveret en
kandidatliste. Da vil der blive afholdt afstemningsvalg
den 17. november.

Det vil foregå på samme måde som til folketingsvalg,
hvor der fremsendes valgkort nogle dage før valget.
Fra valgudvalget håber vi, at mange vil møde op til
valgforsamlingen den 15. september.

MORGENVANDRING

LÆNGERE VANDRETUR

FREDAGE I ULIGE UGER KL. 7.45

LØRDAG 3. OKTOBER KL. 10

For de morgenfriske er der morgenvandringen med Ka‐
ren Stubkjær rundt om Søndersø på fredage i ulige
uger i september, oktober og november måned.
Vi springer december over og begynder igen i begyn‐
delsen af det nye år. Vi mødes på gangstien neden for
Golfhotellet/Kunsthallen og går kl. 7.45-ca. 9.15. Ruten
er på 5,6 km. Der vil være et par gode ord at gå på, vi
både samtaler og er stille undervejs - og vi synger en
salme på vejen.
Man kan bare møde op men også få mere at vide
hos Karen, mobil 21 30 38 40. Vi tager forbehold for
klokkeslet, hvis vi fortsat må tage corona-hensyn.

Karen Stubkjær inviterer til vandretur. Vi mødes ved
Hald Hovedgård (Naturskolens parkeringsplads, Ravns‐
bjergvej 71) og går en 10-12 km i naturen. Vi går i et
behageligt tempo men man skal være godt gående. Vi
gør stop undervejs, lytter til gode ord, synger salmer og
går også i stilhed. Afslutning er en kort pilgrimsgudstje‐
neste i Dollerup Kirke, og kan sige farvel omkring kl. 16.
Vi organiserer os sådan med biler, at man kan blive
transporteret fra Dollerup Kirke tilbage til Hald Hoved‐
gård. Medbring madpakke og drikkedunk. Få informati‐
on hos Karen, mobil 21 30 38 40. Tilmelding senest 28.
september.
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Dagsorden for valgforsamlingen:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighe‐
dsrådets opgaver, kompetence og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbesty‐
relsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstem‐
ningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgfor‐
samlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og
fristen for at indlevere kandidatliste.
12. Eventuelt.

KONFIRMATION
Vi glæder os til at konfirmere de sidste konfirmander fra
forårets aflyste konfirmationer i Vestervang Kirke i sep‐
tember måned.

Vestervang Kirke ønsker alle konfirmander et hjerteligt
tillykke med den store dag. Forbehold for klokkeslæt,
hvis vi stadig må tage corona-hensyn.

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 10
v. Karen Stubkjær
Markus Elias Graversgaard Kastbjerg
Nicolai Østergaard Høgh
Noah Alexander Fogtmann

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 12
v. Karen Stubkjær
Amalie Egelund Jensen
Anna Maria Stabell Lebeck
Anna Kirstine Steensgaard
Cathrin Øls Hansen
Celina Kortegaard Jensen
Ellen Mølgaard Rasmussen
Freja Sophie Krag
Katrine Louise Lindberg Kristensen
Lærke Bohn Jacobsen
Merle Berg Brøndum Nielsen
Sofie Søndergaard
Asbjørn Kamuk Andersen
Lucas Gerning Svendsen
Luka Deuleran
Martin Sebastian Lindberg Kristensen
Sebastian Lück Hougard
Thor Kamuk Andersen
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
05.

Lørdag den 5. september kl. 10.00
Konfirmationsgudstjenster
Kl. 10.00, 7. A-klasser v. Karen Stubkjær.
Kl. 12.00, 7. Z v. Karen Stubkjær.

18.

Søndag den 18. oktober kl. 10.00
Karen Stubkjær
19. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Johs. 1, 35-51.

06.

Søndag den 6. september kl. 10.00
Marie Munk Hyldgaard
13. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Matt. 20, 20-28.

25.

13.

Søndag den 13. september
Marie Munk Hyldgaard
14. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Johs. 5, 1-15.

Søndag den 25. oktober kl. 10.00
Karen Stubkjær
BUSK Gudstjeneste og dåbsjubilæum
20. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Matt. 21, 28-44.
Nadver med druesaft.

20.

27.

Søndag den 20. september kl. 10.00
Karen Stubkjær
15. søndag efter trinitatis
Prædiketekst: Luk. 10, 38-42.
Gudstjenestesamtale.
Søndag den 27. september kl. 10.00
Karen Stubkjær
Høstgudstjeneste
16. søndag efter trinitatis
Prædiketekst: Johs. 11, 19-45.
Nadver med druesaft. Børnekoret medvirker.
Auktion over medbragte høstgaver. Overskud‐
det går til Folkekirkens Nødhjælp. Medbring
gerne høstgaver fra haven eller lignende.

OKTOBER
04.

Søndag den 4. oktober kl. 10.00
Karen Stubkjær
17. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Mark. 2, 14-22.
Kirkefrokost.

11.

Søndag den 11. oktober kl. 10.00
Marie Munk Hyldgaard
18. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Johs. 15, 1-11.
Gudstjenestesamtale.
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NOVEMBER
01.

Søndag den 1. november kl. 10.00
Karen Stubkjær
Alle Helgens dag
Prædiketekst: Matt. 5, 13-16 eller Matt. 5, 1-12.
Kirkefrokost.

08.

Søndag den 8. november kl. 10.00
Karen Stubkjær
22. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Matt. 18, 1-14.
Gudstjenestesamtale.

15.

Søndag den 15. november kl. 10.00
NN
23. søndag efter trinitatis.
Prædiketekst: Mark. 12, 38-44.

PROGRAM
MØDEAFTENER — KONCERTER — EN KIRKEDAG I VESTERVANG

SÆSON 2020 - 2021

D
RIV U
M
E
OG G

VERDENSMÅL
FOREDRAG V. BISKOP HENRIK STUBKJÆR
ONSDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 19.30,
SOGNEGÅRDEN VED DOMKIRKEN
FN’s verdensmål er blevet kaldt
Og hvordan kan vi byde ind i denne
”Verdens dagsorden frem til 2030”.
dagsorden? Arr. Koordinationsud‐
Hvilken betydning får det for os
valget for Viborg Bys kirker.
som kirke?
Kaffe og kage kr. 40,-

COHEN PÅ BIBLIOTEKET
POETISK KONCERTFORTÆLLING MED
LEONARD COHENS TEKST OG MUSIK
TORSDAG D. 8. OKTOBER KL. 19.30-21.00,
HOVEDBIBLIOTEKET I VIBORG
Store sange og prægtig poesi.
poesi og historie. Fra start til slut er
Oplev en koncert med sange af Le‐
Leonard Cohen manden bag alle
onard Cohen og et besøg i digte‐
ordene – både i sangene og i for‐
rens univers med Karsten Holm &
tællingerne imellem sangene.
Cohen Trioen. Koncertfortællingen
tager fat på en række af Leonard
Sted: Hovedbiblioteket i Viborg.
Cohens største sange og sætter
Entré: 75,- inkl. et glas vin.
dem ind i en ramme af mesterens
Medarr.: Vestervang Kirke

KONCERT MED SØREN HUSS
TIRSDAG D. 27. OKTOBER KL. 17.00 OG KL. 20.00,
VESTERVANG KIRKE
Det er ganske særligt, når Søren
med højt til loftet og også akustik‐
Huss’ både sårbare og kraftfulde
ken bidrager til en særegen musi‐
tekster bliver fremført i kirkerummet
kalsk oplevelse. billet.musik.dk
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DET BÆREDYGTIGE VELFÆRDSSAMFUND
FOREDRAG V. STEEN HILDEBRANDT
TIRSDAG D. 10. NOVEMBER KL 19.30, ASMILD KIRKE
Det danske velfærdssamfund er et fantastisk samfund,
men det er på mange måder ikke bæredygtigt. Ved
hjælp bl.a. af FN’s 17 bæredygtighedsmål, de såkaldte
verdensmål, er det opgaven i fremtiden at udvikle det
danske velfærdssamfund til at blive et socialt, økono‐
misk og miljømæssigt bæredygtigt samfund. Det hand‐

ler om ledelsesindsatser på samfunds-, virksomheds-,
kommunalt- og familiemæssigt plan.
Steen Hildebrandt er Ph.D. og professor emeritus på
Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og
Aalborg Universitet. Arr. Koordinationsudvalget for Vi‐
borg Bys kirker. Kaffe og kage kr. 40,-

KONCERT MED POUL KREBS
TIRSDAG D. 17. NOVEMBER KL. 17.00 OG KL. 20.00,
VESTERVANG KIRKE
Poul Krebs’ akustiske kirketurné gæster Vestervang Kirke. billet.musik.dk

GOSPELGUDSTJENESTE

JULEMARKED

ONSDAG D. 18. NOVEMBER. KL. 17.00,
VESTERVANG KIRKE
v. Rune Herholdt, The Gospel Brothers og Vestervang
Kirkes konfirmander og præster.

LØRDAG D. 21. NOVEMBER KL. 10.00-13.00,
VESTERVANG KIRKE
Se omtale i dagspresse, på hjemmeside og facebook
op til jubilæet.

JULEKONCERT MED VIBORG
KAMMERKOR OG AARHUS
STRYGEENSEMBLE

DE NI LÆSNINGER

SØNDAG D. 29. NOVEMBER KL. 16.00,
VESTERVANG KIRKE
I anledning af kirkens jubilæum får årets julekoncert
gæstebesøg af Aarhus Strygeensemble. Fri entré.
Der samles ind til julehjælp i Vestervang Sogn.

SYNG JULEN IND
LØRDAG D.19.12., MANDAG D. 21.12. OG ONSDAG
D. 23. DECEMBER KL. 19.00, VESTERVANG KIRKE
Disse tre aftener er for hele familien, hvor Vestervang
Kirkes Pigekor med organist Jørgen Ehlers synger ju‐
len ind. Susanne Klausen på fløjte medvirker d. 19.12.,
Maria Ernen medvirker d. 21.12.og d.23.12. medvirker
”Nissebanden” og ”Jubelkoret”.
Der samles ind til julehjælp i Vestervang Sogn.
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ONSDAG D. 9. DECEMBER KL. 19.30,
VESTERVANG KIRKE
Adventskoncert med læsninger på 9 forskellige sprog.
Medvirkende Viborg Musikskoles kor, dirigent Ole Gad
og lokale læsere med forskelligt modersmål. Efterføl‐
gende serveres gløg og æbleskiver. Fri éntre.
Der samles ind til julehjælp i Vestervang Sogn.

HELLIG TRE KONGERS
GUDSTJENESTE MED
STJERNEVANDRING
TIRSDAG D. 5. JANUAR KL. 17.00,
VESTERVANG KIRKE
Juletræerne tændes for sidste gang. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Fri entré

KONCERT MED LARS LILHOLT OG
SHAKA LOVELESS
MANDAG D. 18. JANUAR KL. 20.00, VESTERVANG KIRKE
Generationsmøde i kirken. De to
byder på både musikalske nyforspillemænd vil med hver deres gui‐
tolkninger, historiefortælling og et
tar invitere folk indenfor til en an‐
dyk ned i begges bagkatalog. billet
derledes koncertoplevelse, der
.musik.dk

SALMESTAFET: HVORFOR SKREV LUTHER SALMER?
ET FÆLLESSANGSFOREDRAG V. JØRGEN KJÆRGAARD
ONSDAG D. 20. JANUAR KL. 19.30, SOGNEHUSET VED SORTEBRØDRE KIRKE, SCT. MIKKELS GADE 12
Salmestafetten er arrangeret af bysognene i Viborg og
samt adjungeret professor i salme- og kirkehistorie ved
er i alt 3 foredrag v. Jørgen Kjærgaard, stiftskonsulent i
Aarhus Universitet. Kaffe og kage kr. 40,salme- og gudstjenestepraksis i Aalborg Stift, lektor i
De to følgende foredrag: 10. Og 24. februar. Se omtale
liturgi og hymnologi ved Vestervig Kirkemusikskole,
næste side.

EN KIRKEDAG I VESTERVANG
LØRDAG D. 23. JANUAR, VESTERVANG KIRKE
Syng Herren en ny sang
Kl. 12 Middag
Kl. 9.30 Kaffe og rundstykker
Kl. 10 Som Sørine læser bibelen
Ikke meget er vigtigere end at inspi‐
rere til læsning af Bibelen. Den store
bog rummer ikke blot fortællingen
om forholdet mellem Gud og hans
skabning, men sætter ord på et
menneskes hele færd på jorden i
forhold til tanker om liv, død, køn,
venskab, tro, kærlighed, evighed og
frelse. Samtidig er Bibelen en forudsætning for at forstå dybden af de
temaer, der fylder så meget i dag,
lige fra feminisme til værdidebat og
arven fra 1968. Foredrag v. præst,
forfatter og debattør Sørine Got‐
fredsen.

Kl. 13 Årstidens sange &
Øjeblikkets salmer
Sangeftermiddag med nye og gam‐
le sange og salmer. Arne Andreasen
præsenterer en række af sine nyere
sange og salmer - og fortæller om
sangenes tilblivelse og inspiration.
Indimellem skal vi forbi mere kendte
ting fra Højskolesangbogen.
Sangerinde Janne Wind synger for.
Arne A er sangskriver og pianist,
med bl.a. udgivelserne "Et øjeblik en evighed", "Englevinger", "Drøm‐
mespor", "Mit Danmark" og "Lysets
Længde" bag sig. Er repræsenteret
i bl.a. Efterskolesangbogen, salme‐
bogstillægget "100 Salmer" og den
nye udgave af Højskolesangbogen.

Pris 150 kr for hele dagen 100 kr for
enkelt foredrag / sangeftermiddag.
Tilmelding til kirkekontoret tlf.
86626940 / fsd@km.dk senest tirs‐
dag d. 19.1.

KONCERT MED NOAH
TORSDAG D. 4. FEBRUAR KL. 20.00, VESTERVANG KIRKE
billet.musik.dk
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SALMESTAFET: MED GOD
FORSTAND OG DERES SIÆLES
OPLØFTELSE - THOMAS KINGO
OG SALMERNE V. JØRGEN
KJÆRGAARD

SALMESTAFET: TROENS DYRE
HJERTESMYKKE - ET
FÆLLESSANGSFOREDRAG OM
BRORSON OG HANS SALMER V.
JØRGEN KJÆRGAARD

ONSDAG D. 10. FEBRUAR KL. 19.30, SOGNESALEN
I SØNDERMARKSKIRKEN, KOLDINGVEJ 79

ONSDAG D. 24. FEBRUAR KL. 19.30, SOGNELOKA‐
LERNE I HOULKÆR KIRKE, ODSHØJVEJ 7A

KONCERT MED VESTJYSK
MUSIKKONSERVATORIUMS
PIGEKOR

PÅSKEMIDDAG I VESTERVANG

LØRDAG D. 13. MARTS KL. 16.00,
VESTERVANG KIRKE
Under ledelse af Lone Gislinge.
Entré 100 kr. Koncerten er en del af Viborg Kirkemusik‐
festival 5.-14. marts 2021.
Se mere på www.viborgfestival.dk

TORSDAG D. 1. APRIL KL. 17.00,
VESTERVANG KIRKE
Gudstjeneste med nadver. Kirkens jubelkor medvirker.
Kl. 18.00 fællesspisning i kirkens lokaler, lammesteg
med tilbehør.
Pris kr. 100,- Børn spiser gratis.
Tilmelding til spisning til kirkekontoret tlf. 86626940 /
fsd@km.dk senest d. 30. marts kl. 11.

AFTENSANG MED SANGE FRA TAIZÉ
2020: 2. SEPTEMBER, 7. OKTOBER, 4. NOVEMBER OG 2. DECEMBER
2021: 13. JANUAR, 3. FEBRUAR, 3. MARTS OG 7. APRIL
KL. CA. 19.40 TIL CA. 20.45, VESTERVANG KIRKE
Kirken vil være smukt oplyst af
ges på flere sprog. Derfor vil disse
stearinlys, og man bliver mødt af
aftensange også være en god mu‐
klassisk guitarmusik ved Peter
lighed for mennesker i Viborg, der
Uldahl. Musikken og stilheden vil
ikke er så gode til dansk. Der vil lig‐
fylde meget. Der vil være korte bi‐
ge et ark, hvor aftenens læsninger
bellæsninger, bøn og sange fra Tai‐
er oversat til engelsk. Og musikken
zé. Der er mulighed også for at
og stilheden behøver ingen over‐
tænde lys, og hver gang slutter vi
sættelse!
med en aftensalme fra vores dans‐
Aftenen slutter, som den begyndte,
ke salmebog.
med guitarmusik. Så man kan både
Taizé-sangene er enkle vers, som
glide ind i aftenen og slutte den af,
synges igen og igen. De kan syn‐
efter tid og behov.

LITTERATURKREDS
2. SEPTEMBER, 7. OKTOBER OG 4. NOVEMBER, VESTERVANG KIRKE
Litteraturkreds for alle som gerne vil dele deres læseaftalte bog inden mødedagen. Mere information: kirke‐
oplevelser med andre. Deltagelse kræver ikke nogen
kontoret eller kirkens hjemmeside.
specielle forudsætninger, blot at man har læst den
Vi mødes onsdage 16-17.45, kaffe 25 kr.
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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.

Foto: Michael Lange

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.

VÆRKSTEDSCAFÉ
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.

MANDAGE 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. november.
I år er det en ganske særlig markedsdag, fordi vi i
november fejrer kirkens 50 års fødselsdag. Derfor et
vaskeægte jubilæumsjulemarked!
Alle kreative (og knapt så kreative) hoveder og hæn‐
der er velkomne, når vi begynder i caféen igen på
mandage kl. 14.
For mere information kontakt Inger Marie Mikkelsen,
Markedsudvalget, tlf. 51 98 51 21

5

AKTIVITETER

KRISTENDOM 2020
UDVALGTE TIRSDAGE KL. 17-18:30 I EFTERÅRET
Kristendom 2020 er et kursus for voksne, der vil vide
mere om kristendom.
Formål: at give deltagerne en grundlæggende forståel‐
se af det centrale i Kristendommen.
Fagligt tages der udgangspunkt i centrale kristne be‐
greber, som danner udgangspunkt for eksistentielle
spørgsmål. Ideen er at deltagerne gennem kurset skal
få større kendskab til Bibelen, traditionen og et udblik
til andre kirkesamfund.
Deltagere: Man skal kunne deltage uden andre
forudsætninger, end lyst til at vide mere. Vi vil gerne at
”Kristendom 2020” bliver et åbent forum, et eksperi‐
mentarium, hvor man kan prøve kræfter med kristen‐
dommen.
Et sted, hvor man kan møde andre der også er inter‐
esserede i at lære mere om kristendommen, og hvor
man kan spille bold op af undervisere, der deler deres
viden og tro med gruppen. Et tilbud til alle bosiddende
i Viborg Domprovsti.

Undervisere: præsterne ved Vestervang Kirke.
Tid og sted: tirsdage kl. 17-18.30 i Vestervang Kirke,
Rughavevej 6.
Program:
•
22.9. Bibelen: Fakta og fiktion
•
29.9. Paradis Exit
•
6.10. Tro og konsekvens
•
20.10. Jesus og Kristus
•
27.10. Frelse og fortabelse
•
3.11. Ånd
•
10.11. På Herrens mark (om næstekærlighed)
•
17.11. Fra Jerusalem til Folkekirken
•
24.11. Hokus Pokus (om dåb og nadver)
•
1.12. Vorherre bevares (om bøn og ritualer)
For nærmere oplysning og tilmelding kontakt Karen
Stubkjær tlf. 21303840 kjns@km.dk

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. Afgang
fra Vestervang Kirke kl. 10. Pris 200,- kr.
Sidste tilmelding den 2. september til kirkekontoret.
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BABYSALMESANG

MILLE MUS

FRA ONSDAG DEN 21. OKTOBER
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 star‐
ter 21. oktober. Tilmelding hos Susanne Klausen,
tlf. 22 88 89 13, stk@km.dk

LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER, 10. OG 31. OKTOBER
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.

JUNIORKONFIRMANDER

Vi glæder os til at lege med jer.
Tilmelding er ikke nødvendig – alle er meget velkomne!

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, le‐
ger, 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 slutter med en gudstjeneste og reception, hvortil
også forældre, bedsteforældre og søskende bliver ind‐
budt.
Vi glæder os til at lære jer at kende.
Venlig hilsen Susanne Klausen og Karen Stubkjær

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

• Mille Mus for 1-3 år: kl. 9.30
• Mille Mus for 3-6 år: kl. 11.00

KOM OG SYNG MED!
ONSDAGE I ULIGE UGER KL. 9.30-10.15 MED START
9. SEPTEMBER
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
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,
tlf. 22 88 89 13, stk@km.dk

FDF Viborg Vestervang
v. Pia Strange 60130389
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AFTENSANG MED SANGE FRA
TAIZÉ

LITTERATURKREDS
VESTERVANG KIRKE
ONSDAGE 2. SEPTEMBER, 7. OKTOBER
OG 4. NOVEMBER KL. 16-17.45
Litteraturkreds for alle som gerne vil dele deres læseo‐
plevelser med andre.
Deltagelse kræver ikke nogen specielle forudsætnin‐
ger, blot at man har læst den aftalte bog inden møde‐
dagen. Mere information : kirkekontoret eller
kirkenshjemmeside.
Vi mødes onsdage 16-17.45, kaffe 25,- kr.

2020: DEN 2. SEPTEMBER, 7. OKTOBER, 4. NOVEM‐
BER, OG 2. DECEMBER KL. 19.40-20.45
2021: DEN 13. JANUAR, 3. FEBRUAR, 3. MARTS OG
7. 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 bi‐
bellæsninger, bøn og sange fra Taizé. Der er mulighed
for at tænde lys. Vi slutter af med en aftensalme fra den
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.

VESTERVANG KLUB
Kære medlemmer af Vestervang Klub, og andre inter‐
esserede.
Bestyrelsen i Vestervang Klub glæder sig til at møde
jer igen til godt samvær i mødelokalerne i Vestervang
Kirke.
Som det ser ud i skrivende stund – sidst i juni måned
– kan vi igen mødes, men måske med lidt større af‐
stand ved bordene.
Det første møde afholdes torsdag d. 10. september
til sædvanlig tid kl. 14.30.
På glædelig gensyn og vegne af bestyrelsen
Ernst Poulsen

TORSDAG DEN 10.SEPTEMBER KL. 14.30:
Sognepræst Gudmund Rask Pedersen:
Oplivning – leve til det sidste.
Et muntert seriøst foredrag.
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TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 14.30:
Formand for social- og sundhedsudvalget Aase Kubel
Høeg:
Et liv i lokalpolitik, og personen bag.
TORSDAG DEN 8. OKTOBER KL. 14.30:
Sognepræst Hannah Lyngberg:
Kirkekunst i Sortebrødre Kirke.
TORSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 14.30:
Borgmester Ulrik Wilbek:
Viborg – set fra min borgmesterstol.
TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 12.00:
Medlemsfest med spisning.
Vejrum kalkgruppe underholder. Endvidere afholdes
generalforsamling. Nærmere følger.
TORSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 14.30
Vestervang kirke gennem 50 år.
Se mere i kirkens jubilæumsprogram.

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 forskellige steder. Der lig‐
ger en folder i Vestervang Kirke, hvor man kan læse
mere. Eller man kan kontakte frivillighedskoordinator i
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg, Elise Secher, for
mere information: elise@KirkernesSocialeArbejde.dk, tlf
28 30 28 66.
En af mulighederne er sorggruppen for voksne i
Vestervang Kirke.

Sted: Vestervang Kirkes lokaler (benyt kontorindgang),
Rughavevej 6, 8800 Viborg

Anne Marie Midtgaard

Villy Poulsen

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, tlf 21 30 38 40, kjns@km.dk

PRÆSTEVIKAR I AUGUST-OKTOBER
Jeg hedder Marie Munk Hyldgaard, og jeg bor i Sunds
med min mand Asbjørn, som også er præst, og vores
søn, Valdemar på 1 år.
Jeg har været præst siden januar 2018 og har funge‐
ret som vikar i flere forskellige sogne i Viborg stift og er
efter endt barselsorlov atter i gang med præstearbej‐
det. Fra august til oktober skal jeg være præstevikar for
ungdomspræsten.
Jeg er vokset op med folkekirkens rummelighed og
budskabet om Guds altomsluttende kærlighed, og ser
det som et stort privilegium, at jeg nu selv som sogne‐
præst får lov til at arbejde med forkyndelsen og fæl‐
lesskabet på daglig basis.
Jeg er meget glad for at være præst, og opfatter det
som et stort privilegium at møde folk i sorg og glæde.

Jeg glæder mig til at møde jer, og til at få indblik i og
være en del af folkekirken på jeres sted.
Marie Munk Hyldgaard

9

50 ÅR
1970 – 2020
Vestervang Kirke fylder 50 år 1. søndag i advent.
Det skal fejres!
I ugerne op til jubilæet er der fest i kirken for alle
aldre med koncerter, arrangementer, jubilæumsjulemarked og teater!

Festgudstjeneste 1. søndag i advent kl. 10 med
biskop Henrik Stubkjær som prædikant og jubilæumsfest.
Se mere i jubilæumsnummeret af Sognenyt, der
udkommer 15. november.

MENIGHEDSRÅDET
SKAL DU VÆRE NYT MEDLEM?
SE SIDE 4 >>
Foto: Michael Lange

KIRKEBLADET SOGNENYT
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Udgives af Vestervang Sogns

Else Kruse Schleef (ansv.)

DigiSource

menighedsråd.

Karen Stubkjær

Oplag: 3000

Susanne Klausen
Indlæg til næste kirkeblad afleveres

Flemming Damgaard

KASSERER

på kirkekontoret senest den 3/10.

Ida Wegge

Flemming Damgaard, Tlf. 86 62 69 40

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