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ADRESSER

GALLERIGANGEN

Kirkekontoret (i kirkens sidefløj)
Rughavevej 6, 8800 Viborg.
Tlf. 86 62 69 40. fsd@km.dk

Ferniseringen er aflyst men kom og
nyd de smukke værker fra uge 49.

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
Tlf. 21 30 38 40. kjns@km.dk
Træffes efter aftale.
Sognepræst kbf vakant

Jenny Hansen har et langt liv som
professionel væver bag sig. Hun
har skabt store gobeliner til flere
offentlige institutioner. I 2011-2012
arbejdede hun sammen med Dron‐
ning Margrethe, og i 2015 udstillede
hun med gruppen Dansk Gobelin‐
kunst på Vinterpaladset i Sct Pe‐
tersborg.

Kastanievej 60, 8800 Viborg
Præstevikar Marie Munk Hyldgaard
Tlf. 30 31 12 32. mmh@km.dk
Ungdomspræst Trine Hostrup
Nytorv 2, 3. tv., 8800 Viborg
Tlf. 40 49 28 08. thd@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Susanne
Klausen
Tlf. 22 88 89 13. stk@km.dk
Træffes efter aftale.

Gobelinvævningen er et gammelt
håndværk, og Jenny Hansen vide‐
refører håndværkets teknikker i en
moderne udformning. Hun farver
alle garner selv, opfinder værktøjer
og skaber nye tekniske løsninger.
Motivkredsen strækker sig fra
blomsterkompositioner, skovlands‐
kaber, familieportrætter og mønstre.

Præsterne og kirke- og kulturmedarbejderen står til rådighed for samtaler og hus‐
besøg. Ring eller mail og lav en aftale.
Kordegn Flemming Damgaard
Tlf. 86 62 69 40. fsd@km.dk
Organist Jørgen Bierring Ehlers
Tlf. 23 30 51 00. jorgenehlers@gmail.com

Et møde med Jenny Hansens go‐
beliner er et møde, hvor håndværk
og kunstnerisk udtryk er uadskille‐
ligt. De højner hinanden gensidigt.
Mogens Nielsen er en maler med
en teknisk og håndværksmæssig

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 15-

Jenny Hansen

17. Lørdag lukket.
Forside: Fotomontage med fotos fra udgi‐
velsen Vestervang Kirke i 25 år og fotograf
Michael Lange.

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

2

Mogens Nielsen

kunnen. Han er selvlært og debute‐
rede i 1983 på Kunstnernes Som‐
merudstilling.
Han har sin helt egen malemåde,
men lægger sig i traditionen fra
pointillismen, hvor malerierne er
bygget op af små bitte prikker, im‐
pressionismen, fordi lyset på billed‐
fladen har stor betydning for
motivets fremtræden - og hyperrea‐
lismen, fordi han blander farverne
på paletten, inden de bliver sat på
lærredet, så resultatet nærmest er
fotografisk.
Motivkredsen er mennesket og de
ting, vi har skabt: bygninger, skibe,
transportmidler, maskiner, små ting
og sager. Ud af fortællingen om det
forgængelige menneske og dets ar‐
tefakter, skaber Mogens Nielsen bil‐
leder af stor skønhed, maner til
stilhed, eftertænksomhed eller bare
ren nydelse af skønheden.
(Uddrag af anmeldelse ved Karin
Lykke Waldhausen, mag.art.)

NY BEGYNDELSE
Inden længe tager vi afsked med endnu et kalenderår.
Et kalenderår som har rummet så mange uforudsete
begivenheder, bekymringer, skuffelser og sorger – langt
mere end nogen kunne forudse.
Forhåbentlig har der også været mange glæder og lys‐
punkter i årets løb, men i historien vil år 2020 nok i høj
grad blive husket for de mere dystre sider – der er god
brug for en frisk og ny begyndelse. Den kommer også,
den nye begyndelse, og ikke kun når klokken slår 12
midnat den 31.december, nej den kommer allerede en
god måned før – den 29. november. Som afgående
præstevikar i Vestervang kan jeg naturligvis godt
bekymre mig om, hvorvidt den vakse læser nu vil tæn‐
ke, at det er, fordi vikaren holder, og der endelig er håb
om en god og fast ny sognepræst. Derfor vil jeg skynde
mig at understrege, at det er det nye kirkeår, som jeg
hentyder til, og ikke den ventede afløser.
Når vi endnu engang lytter til tonerne af Berggrens me‐
lodi og synger med på Grundtvigs salme: ”Vær velkom‐
men Herrens år”, så byder vi et nyt år hjerteligt
velkommen. Vi byder det velkommen i visheden om, at
Gud også i det nye år vil give os mulighed for nye be‐
gyndelser. Dem har vi nemlig brug for, fordi tingene
langt fra altid går, som vi håbede, de ville, og det nye
kirkeår er en ny begyndelse. Vi begynder forfra på de

bibelske fortællinger om Jesus og hans møde med
mennesker, og i de fortællinger ser vi, at hans syn på os
og vores verden har vi stadig brug for.
Julenat får vi igen at vide, at det allerstørste i verden
findes i krybben i stalden. Til påske lærer vi igen, at in‐
gen magt i verden er større end Guds kærligheds magt.
Og til pinse erkender vi, at Gud ikke er langt væk i sin
himmel, men at han er nær os for at værne os og hjæl‐
pe os. De fortællinger om Gud har vi brug at høre, for at
vi tør kaste os ud i en ny begyndelse.
Så selvom verden i dag er fuld af problemer, som vi har
svært ved at overskue, så rummer verden også fortæl‐
lingen om Gud, der kommer ind i verden med sin kær‐
lighed, for at vi skal tage den til os og udleve den i
forhold til hinanden. De to måder at se på verden på
har altid hevet i hver sin retning: Vores bekymringer for
alt det, der sker i verden, og så evangeliet om Gud,
som insisterer på, at Gud er her og hjælper os, til trods
for at vi ikke altid kan få øje på ham.
I det nye kirkeår skal vi lytte til fortællingerne om Gud
endnu engang, fordi vi har brug for at høre dem igen.
For når vi gør det, så kan det ske, at håbet for fremti‐
den overstiger frygten i nutiden, og vi kan opleve, at
troen på os selv, på hinanden og på Gud bliver fornyet.
Marie Munk Hyldgaard
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Så står et nyt menighedsråd klar. Hvert fjerde år er der
valg til menighedsrådet.
Tirsdag den 15. september var der ”valgforsamling”,
hvor man kunne melde sig som kandidat.
Både nogle fra det gamle menighedsråd og helt nye
stillede op. Kandidaterne præsenterede sig, og der
blev uddelt stemmesedler.
Resultatet blev: Hanne Dalgaard, Lone Weinreich
Fisker, Gerda Jespersen, Ernst Greve, Benedicte K.

Kvist, Torben S. Kristensen, Allan Stensgaard, Jannie
Mølgaard og Jakob Blans.
Følgende blev valgt til stedfortrædere: Preben Lyng‐
gaard og Kathrine Høirup.
Da der ikke indtil tirsdag den 13. oktober 2020 blev
indgivet andre kandidatlister, er disse 9 valgt.
Det nye råd tiltræder 1. søndag i advent. Første or‐
dinære møde i det nye år er tirsdag den 12. januar kl.
17.30.

TAK FOR 12 GODE ÅR
Med denne artikel føler jeg trang til at referere lidt til
min tid i menighedsrådet i Vestervang Sogn. I novem‐
ber 2008 blev jeg opfordret til at stille op til menigheds‐
rådet. Jeg talte lidt med Lilly om det, vi blev enige om,
at jeg jo kunne tage chancen.
Det resulterede i, at jeg blev valgt, og det endte med
en formandspost. Jeg følte mig nok ikke kvalificeret til
at løse opgaven, idet alt ville være nyt for mig. Men som jeg så måtte sige til mine kolleger i rådet: ingen er
jo forpligtet ud over sine evner!
Det blev til 3 perioder i rådet, men nu har jeg så valgt
at lade nye kræfter komme til. Jeg må til at vænne mig
til at være pensionist, idet jeg nu har været på arbejds‐
markedet, siden jeg var 13 år. Jeg må så tilstå, at det
har været 12 spændende år med mange udfordringer.
Det har været spændende med ansættelser af nye
præster, kordegn, KK-medarbejder og kirketjener. Jeg
kunne nævne rigtig mange andre opgaver, der har
været. Det vil blive for lang en historie, så den vil jeg
spare jer for.
Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for
samarbejdet med hele personalet. Jeg føler selv, vi
sammen har formået at få en god dialog om de forskel‐
lige opgaver. Tak for vores torsdagsmøder - med inspi‐
ration næsten om alt. Jeg vil også takke alle frivillige for
godt samarbejde om mange opgaver, som de klarer.
Som jeg tit har sagt: uden dem ville mange ting i
Vestervang Kirke være anderledes.
Tak for gode snakke med mange fra sognet, som jeg
har stiftet bekendtskab med. Ovenstående har alt sam‐
men beriget Lilly og mig med rigtig mange oplevelser
og venskaber. Og det agter vi, og håber, kan fortsætte
fremefter.
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Til slut vil jeg takke mine skiftende kolleger i menig‐
hedsrådet. Jeg føler selv, vi har formået at få gode re‐
sultater ud af vores møder. Der har været forskellige
holdninger til tingene, og det skal der være - for at få
noget godt ud af det.
Nu har vi så fået valgt et nyt menighedsråd, og dem
ønsker jeg held og lykke med opgaverne.
Michael Hansen

OG DER SKAL TAKKES TILBAGE!
Kære Michael - og alle I andre afgående medlemmer af
menighedsrådet.
TUSIND TAK for jeres store indsats. Der har været
mange opgaver at løse – med ansættelser, vedligehol‐
delse af kirkebygninger, arrangementer, valg og meget
mere. Under Michaels varme ledelse har det været et
dejligt arbejdsfællesskab at være med i.
Nu kan vi se frem til en ny spændende periode. Vel‐
kommen til alle jer nye.
Karen Stubkjær

EN KIRKEDAG I
VESTERVANG
LØRDAG DEN 23. JANUAR 2021

Kl. 9.30: Kaffe og rundstykker
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Kl. 10.00: ”Som Sørine læser Bibelen”
Foredrag ved præst, forfatter og debattør Sørine Got‐
fredsen, der har udgivet en bog med netop den titel.
Ikke meget er vigtigere end at inspirere til læsning af
Bibelen. Den store bog rummer ikke blot fortællingen
om forholdet mellem Gud og hans skabning, men sæt‐
ter ord på et menneskes hele færd på jorden i forhold til
tanker om liv, død, køn, venskab, tro, kærlighed, evig‐
hed 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.

Vi fejrer, at Vestervang Kirke
fylder 50 år med et udvidet
nummer af Sognenyt.
Læs mere på de
følgende sider.

Kl. 12.00: Middag
Kl. 13.00: ”Årstidens sange & Øjeblikkets salmer”
Sangeftermiddag med nye og gamle sange og salmer.
Arne Andreasen præsenterer en række af sine nyere
sange og salmer – og fortæller om sangenes tilblivelse.
Indimellem skal vi forbi mere kendte ting fra Højskole‐
sangbogen. Sangerinden Janne Wind synger for. Arne
A er sangskriver og pianist, med bl.a. udgivelserne ”Et
øjeblik – en evighed”, ”Englevinger”, ”Drømmespor”,
”Mit Danmark” og ”Lysets længde” bag sig. Han er re‐
præsenteret i flere sange- og salmebøger, også den
nyeste udgave af Højskolesangbogen.
Pris:
Kr. 150,- for hele dagen, kr. 100,- for enkelt foredrag/
sangeftermiddag. Betales på dagen, kontant eller på
MobilePay. Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 86 62 69 40 /
fsd@km.dk senest tirsdag den 19. januar kl. 13.00.

�
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VESTERVANG KIRKE 50 ÅR.
STORT TILLYKKE!
EN KIRKE AF TIDEN
OG TIL TIDEN
Det var en helt ny type kirke, der så
dagens lys i Viborg for 50 år siden.
Først kunne en midlertidig kirkesal
tages i brug den 14. januar 1968,
og den 29. november 1970 blev
den ”rigtige” kirke indviet af biskop
Johs. W. Jacobsen – som den
første nye kirke i Viborg siden refor‐
mationen. Siden er Søndermarks‐
kirken og Houlkær Kirke kommet til.
Og det er netop helt nye typer af
kirker, hvor man tænker kirkens
søndagsliv og hverdagsliv sammen.
Kirkebygningen er let tilgængelig,
og den er bygget i en stil, så den
passer ind i den tid og den bydel,
den hører til i. Der er masser af
gode lokaler. Man kan samles til fo‐
redrag, dagplejetræf, fællesspis‐
ning, kor, juniorkonfirmand,
litteraturkreds og meget mere i
ugens løb, og man kan altid ”finde

nogen hjemme”. Særligt det
moderne ”våbenhus” er en genial
opfindelse! I denne lyse foyer er der
kaffe på kanden hver eneste søn‐
dag efter gudstjenesten, så man
lige kan få sig en lille snak, inden
man går hver til sit.
På den måde strækkes gudstjenestens fællesskab helt ud i det liv, vi
lever med hinanden. Ligesom vi må
trække alt det med til kirken, som er
vores.
Kirkens første sognepræst, Frede
Haubro skrev så fint om det i det
jubilæumsskrift, der blev udgivet,
da kirken fyldte 25 år: ” … det er
det folkelige liv, der skriver dagsor‐
denen for kirkens forkyndelse og liv.
Kirken må i alt, hvad den foretager
sig, være sig bevidst, at den altid
skal stå i de stærke spændingsfelt,
hvor polerne hedder ’af Gud’ og ’af
verden’”. Skal kirkens budskab
være vedkommende, så må kirken
have ”liv og skæbne sammen med
mennesket”, som han skriver. Den
må være en kirke af tiden og til
tiden.
Derfor har Vestervang også været
kendt for at være det sted, hvor det
var let at finde ind og være med.
Man har aldrig været bange for at
være i øjenhøjde med både børn,
unge og voksne. Længe inden jeg

selv blev præst her, havde jeg hørt
om kirkens mange dejlige musikarrangementer, det være sig ”Syng
julen ind”, hvor mange hundrede
mennesker samles over tre aftener
op til jul, eller de rytmiske koncerter,
som lynhurtigt bliver udsolgt.
Endelig skal vrimlen af frivillige
nævnes. Hvor ER der mange, der
har båret med i tidens løb – og sta‐
dig bærer med. Der skal lyde en
kæmpe tak til jer her ved kirkens 50
års jubilæum. Uden jer, ingen kirke.
Det skal være mit store ønske, at
der hele tiden vil komme nye til. For
ingenting går jo af sig selv. Stafet‐
ten skal hele tiden rækkes videre.
Sådan så Vestervang Kirke må blive
ved med at være kirke af tiden og til
tiden.

Karen Stubkjær
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VORES ORGANIST HAR 50
ÅRS JUBILÆUM
1. november 1970 - en måned før
Vestervang Kirkes indvielse - blev
kirkens organist ansat. Jørgen
Bierring Ehlers har således være
ansat ved Vestervang Kirke i 50 år.
Mon ikke det hører til sjældenhe‐
der, at en organist har været ansat i
samme kirke i så mange år.
Da Vestervang Kirke 1. søndag i
advent d. 29. november 1970 blev
indviet, sad Jørgen ved orgelet, og
det har han gjort lige siden, dog har
han jo haft ferie og fridage som alle
andre. Jørgen er en afholdt orga‐
nist ved kirken og spiller næsten alt
som ønskes. Under præ- og post‐
ludium kan man til tider pludselig
høre noget fra en melodi, som pas‐
ser til lejlighed eller årstiden. Til
høstgudstjenesterne kan man som‐
metider høre ”Marken er mejet” og
til fastelavn kan man af og til høre
Fastelavnssangen. Jørgen kan altid
finde musik til de forskellige lejlig‐
heder, og man kan se på menighe‐
den, at de nyder det.

alle tre aftener før jul. I år kunne
Jørgen have lavet ”Syng julen ind”
nummer 150, men på grund af
Coronaen er vi jo nødt til af aflyse
disse aftener i år – desværre – men
vi håber alle, det kan lykkes igen i
2021. I år bliver der i stedet en
enkelt aften, som vi kalder ”musi‐
kalsk juleoptakt” (uden fælles‐
sang!).
Der har også været mange korsangere inde omkring Vestervang
Kirke gennem årene, både vores
søndagskor og ”Jubelkoret”, der
blev etableret i forbindelse med
kirkens 25 års jubilæum. Jeg ved,
at korene er glade for at synge i
Vestervang Kirke, og at alle korsangere, medarbejdere og menig‐
hedsråd ønsker Jørgen tillykke med
jubilæet.

Det er Jørgen, der sammen med
musikudvalget, arrangerer de forskellige koncerter, som kirken har
rigtig mange af. Disse koncerter er
så godt besøgt, at der ofte må
laves ekstra koncerter med kunst‐
nerne.
Det var også Jørgen, der startede
”Syng julen ind”, som fylder kirken

På vegne af medarbejdere og
menighedsråd
Jannie Mølgaard
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DET DAGLIGE BRØD
VESTERVANG KIRKE - HVERDAGSKIRKEN FOR ALLE

Stort tillykke med 50 årsdagen og
jubilæet til Vestervang Kirke og
sogn!
50 år er ingen alder og slet ikke for
en kirke. Men når det kommer til
Vestervang Kirke, så har den på
sine 50 år markeret sig som et lyst
grosted for mange forskellige men‐
nesker, der er trådt ind i kirken og
dermed været en del af det fællesskab som Vestervang Kirke er.
Selv fik jeg lov til at være sogne‐
præst i kirken fra dens 38 års fød‐
selsdag 1. søndag i advent 2008 og
indtil for nylig, som tredje præst i
stillingen med bopælspligt efter
Frede Haubroe og Vibeke Houmøl‐
ler. Når jeg nu bliver bedt om at
skrive en fødselsdagshilsen, så er
det første, jeg kommer til at tænke
på - som et særkende ved
Vestervang Kirke - dens formænd.
For da jeg en efterårsdag for 12 år
siden skulle mødes med daværen‐
de formand Niels Lautrup (formand
1980–2008) og vises rundt i kirken
som interesseret ansøger, var der
ikke noget tag på kirken, orglet var
pakket ind i plastik og kirkekontoret
flyttet til bagerste rum i den nybyg‐
ning, der også rummede en midler‐
tidig kirkesal.
Kirkens ansigt udadtil blev for mig
dens formand. En stor og venlig
8

mand, der med glimt i øjet spurgte,
”hvad vil du dog i Viborg, bette
ven? Det er en snobbet by” og
samtidig med hele sit væsen gjorde
mig klart, at det rygte ikke gjaldt for
Vestervang. For da han først fik
begyndt at tale om kirken, dens
tilblivelse, dens frivillige og dens
ombygning, der nu skulle åbne den
endnu mere op - med vandrehal og
gallerigang, hvor folk kunne gå
igennem, når de skulle på indkøb,
med avislæsehjørne og kaffe på
kanden, ja så kunne han slet ikke
standse igen. Lautrups høje og
myndige røst talte det hele op, så
jeg måtte søge stillingen.
Det førte til samtale og prøveprædi‐
ken, og en fredag aften, hvor jeg
havde arrangement med mine kon‐
firmander i Vroue, ringede Niels.
Jeg svarede som sædvanlig ”Vroue
præstegård, det er Else”, og en
myndig røst sagde, at han bestemt
mente at have ringet til præsten i
Vestervang - og sådan blev det.
Allerede før ansættelsen blev jeg
kaldt til menighedsrådsmøde. Det
gamle råd og det nye råd skulle hil‐
se på hinanden. Niels havde fået
Bodil Rasmussen til at lave mad, så
ingen blev snydt. Det gamle råd
skulle takkes og det nye hilses vel‐
kommen. Samme aften skulle det
nye råd konstituere sig. Vestervang
Menighedsråd fik sin tredje formand: Michael Hansen.

Det er helt usædvanligt, at en kirke
på 50 år kun har haft tre menighedsrådsformænd. Og for Vestervangs vedkommende er det helt
tydeligt, at de tre har haft en uvur‐
derlig betydning for, at det lyse
grosted er blevet allemandseje
Den første formand var Knud Bo‐
dilsen (formand 1969- 1980). Bo‐
dilsen var Viborg-dreng og FDF’er. I
en årrække formand for FDF sam‐
virket og sammen med arkitekt
Poul Erik Jensen primusmotor for
opførelsen af kirken. Anekdoter og
gode fortællinger er mange om den
første formand, der også var kaptajn og major.
I denne fødselsdagsartikel vil jeg
blot fortælle en, som jeg holder
særlig af og har hørt fra Ida Wegge.
Ida Wegge var meget optaget af
amatørteater, og gennem det enga‐
gement fik hun kendskab til kirke‐
spils-grupper i Danmark. Da hun
ønskede en sådan i Viborg og fandt
Vestervang kirke egnet, tog hun
kontakt til sognepræst Frede Hau‐
broe, der var meget interesseret.
For at dygtiggøre sig meldte Ida sig
til et kursus i kirkespil, og forman‐
dens kone Inge Bodilsen, der også
var interesseret, tog med på kurset.
Da formand Bodilsen fik nys om
det, ville han også gerne med, for som han sagde - så kunne han jo
se på. Men han blev klogere.
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Niels Lautrup, Vestervang Kirkes anden menig‐
hedsrådsformand.

Det første menighedsråd i Vestervang Kirke. Siddende fra venstre: Niels Lautrup, Helga Porup,
Knud Bodilsen (formand), Grethe Raunskov, Børge Laustsen. Stående fra venstre: Christian
Lauge Christensen, William Lange, Villy Nielsen, Niel Flemming Nüchel, Sigfred Dalsgaard,

Michael Hansen, Vestervang Kirkes tredje menig‐

Frede Haubro (sognepræst).

hedsrådsformand.

Ingen på kurset i kirkespil kunne se
på. Den ene dag måtte Bodilsen
spille fanden og den næste dag Je‐
sus. Bl.a. i opførelsen af fortællin‐
gen i Johannes 8, hvor Jesus
tegner i sandet foran kvinden, der
er grebet i synd. Jesus har lige sva‐
ret de mænd, der anklager og vil
stene kvinden, at den, der er fejlfri,
kan kaste den første sten. Så nu
lusker mændene stille af, en efter
en. Da alle er lusket af, ser Jesus - i
skikkelse af Bodilsen - op på kvin‐
den og siger: ”Gå herfra og synd!” og først da kursuslederen ser vredt
på ham, tilføjer formanden et stille
”ikke mere”.
Den tredje formand i kirkens histo‐
rie blev Michael Hansen. Tidligere
murermester og entreprenør, som
gik stilfærdig og ydmyg til opgaven,

da han pludselig var valgt som for‐
mand for den nyrestaurerede
Vestervang Kirke. Michael viste sig
med sin store menneskekundskab
og erfaring at blive endnu en god
formand. Sammen med sin hustru
Lilly, bakkede han op om alle forskellige arrangementer og gudstje‐
nester.
Når menighedsrådsarbejdet gav
udfordringer, blev Michaels valgs‐
prog: ”ingen er forpligtet ud over
sine evner, så forklar mig lige, hvad
I tænker”? I forbindelse med
præsteansættelser sammen med
menighedsrådet i Tårup og Kvols,
spurgte Vestervangs formand interesseret biskoppen, om sådan en
præst ikke havde en prøvetid. Så
Karsten Nissen måtte svare: ”Nej -

og vi opererer heller ikke med vejr‐
lig og dagbøder”.
Med glimt i øjet fik også kirkens
tredje formand sin gang i huset, og
han så det som sin fornemste op‐
gave at få det til at fungere med
smil og glæde ved det daglige ar‐
bejde i al dets mangfoldighed. På
fornemste vis er stafetten givet vi‐
dere til en ny formand.
Så tillykke med fødselsdagen og
god vind fremover i det lyse grosted.

Else Kruse
Schleef, sogne‐
præst Hammel,
Voldby, Lading,
tidl. Vestervang
9

1970 – 2020

50 ÅR

JUBILÆUMSPROGRAM
Vores jubilæumsprogram bliver
ikke, som vi har ønsket og håbet
på. Vi har i menighedsrådet brugt
meget tid på at komme frem til det
bedste – med forbehold for alle Co‐
rona restriktioner. Mange aktiviteter
er sorteret fra, bl.a. vores julemar‐
ked, da det ville komme til at kon‐
flikte med Covid 19 anbefalinger.
Festgudstjenesten søndag den 29.
november ved biskop Henrik Stub‐
kjær gennemføres - dog uden fæl‐
lessang. Der vil være forsangere og
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mulighed for at nynne med. Denne
beslutning gør, at der vil være plads
til 176 deltagere.
Men husk tilmelding.
Den planlagte reception som vi
havde glædet os meget til, må vi
desværre aflyse. Om der kan være
efterfølgende kirkekaffe i mødeloka‐
lerne, besluttes senere. Og så spil‐
les bolden videre til det nye
menighedsråd, så vi kan genoptage

fejringen i 2021, hvis forholdene bli‐
ver til det.
Der bliver også ændringer omkring
vore julegudstjenester – se mere
side 15. Jeg kan kun anbefale, at
alle følger godt med under annon‐
cering, Facebook, kirkens hjemme‐
side samt søndagsmeddelelser
under gudstjenesten.
På menighedsrådets vegne –
Michael Hansen

1970 – 2020

50 ÅR

Trio Fabula opfører musikalsk forestilling om engle fredag den 20. november

ENGLE
UDSTILLES I
KIRKEN
I løbet af uge 47 vil børn fra Vestervang skoles 2. og 3. årgang komme
med engle, som de fremstiller i
faget ”billedkunst”.
De bliver hængt op og vil pynte hos
os i adventstiden. Så er børnene
også sporet godt ind på den fore‐
stilling, vi inviterer hele indskolingen
til, fredag den 20. november.
Det er en forestilling med den musi‐
kalske teatergruppe Trio Fabula, og
den handler netop om engle.

MANDAG DEN 16. OG
TIRSDAG DEN 17.
NOVEMBER
Fire koncerter med fantastiske
Poul Krebs. Poul Krebs akustiske
kirketurné gæster Vestervang Kirke.
Se mere side 19.

ONSDAG
DEN 18. NOVEMBER
Gospeldag for årets konfirmander.
Vi kan ikke slutte dagen af med en
åben gospelgudstjeneste, som vi
plejer. Konfirmanderne kan dog
regne med en god dag i selskab
med gospelsangeren Rune Her‐
holdt.

SØNDAG
DEN 22. NOVEMBER
Sidste søndag i kirkeåret med
højmesse kl. 10. Provstibandet Trio
Solis medvirker. Ingen fællessang,
for så kan vi være flere! Efter gudstjenesten er der boder med salg af
adventskranse og håndarbejde,
fremstillet i vores værkstedscafé.

SØNDAG
DEN 29. NOVEMBER
Jubilæumsgudstjeneste kl. 10 med
biskop Henrik Stubkjær.
Der kan afhentes gratis billetter
på kirkekontoret (max 2). Ingen
fællessang, for så kan vi være flere!
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JANNIE
MØLGAARD ER
VESTERVANG
KIRKES SVAR PÅ
EN ROCKMAMA
Af cand.mag. Lone Weinreich Fisker

Det kan godt være, at kirkesanger
Jannie Mølgaard rent fysisk ikke ra‐
ger så højt op, men til gengæld har
hun en stemme, der bogstaveligt
talt og helt uden brug af mikrofoner
eller andre moderne vidundere, kan
synge hele Vestervang Kirke op –
og det på en måde, så englene syn‐
ger, og hårene rejser sig på kir‐
kegængernes arme nede på
rækkerne.
68-årige Jannie Mølgaard er sopran
og har i et kvart århundrede søndag
efter søndag, til påske, pinse, jul og
alt det indimellem stået på sin faste
plads ved nodestativet nede ved
kirkeorgelet og tæt på organist Jør‐
gen Ehlers, og her har hun sunget
12

alverdens smukkeste salmer og
deraf været med til mange af livets
allerstørste begivenheder for vest‐
byens sognebørn. Ved dåb, bryllup,
konfirmation og bisættelser har
Jannie Mølgaard sunget alle de
sange og salmer, der understøtter
de helt store livsbegivenheder, og
det har hun gjort så mange gange,
at hun i flere år – altså lige indtil den
nye salmebog kom og deraf havde
nye numre på salmerne – kunne
huske adskillige salmer bare på
nummeret.
Klassikeren og dermed én af de
salmer, som Jannie Mølgaard nok
har sunget hyppigst, er ”Dejlig er
jorden”, og det er sådan en salme,

den erfarne kirkesanger og tidligere
dagplejemor aldrig bliver træt af at
synge, og det er måske også især
fordi, Ingemanns fine salme – num‐
mer 121 i salmebogen – formentlig
også er en af kirkegængernes ynd‐
linge. I hvert fald kan Jannie Møl‐
gaard nede fra sin plads ved
kirkeorgelet sagtens høre, hvilke
salmer, menigheden nok opfatter
som ”evergreens” og deraf synger
godt med på, og hvilke salmer, der
så til gengæld er lidt vanskeligere.
Mange af de nye salmer som f.eks.
”Spænd over os dit himmelsejl”,
holder den erfarne kirkesanger selv
meget af, ligesom hun ærligt be‐
kender, at en salme som ”Lyksalig,

1970 – 2020

50 ÅR

Foto: Marius Weinreich Fisker

lyksalig” ikke just hører til blandt
hendes yndlinge. Det skyldes
primært ordene om det døde barn i
sengen.
Jannie Mølgaards personlige favo‐
ritsalme er ”Nu vågne alle Guds
fugle små”, og når sopranen, som i
øvrigt blev viet i Vestervang Kirke
med sin Per i 1972, særligt godt
kan lide netop dén, er det ikke bare
fordi, den både har en smuk og fin
tekst og melodi og deraf er skøn at
synge. Jannie Mølgaard elsker især
salmen fordi, den minder hende om
hendes barndoms ferier hos mor‐
mor og morfar.
Sammen med sin mormor sad Jan‐
nie Mølgaard i sengen og sang, og

det var især, når morfaderen skullle
have sin insulin.
Og hvad har en sopran så altid i
håndtasken, inden hun drager afsted på arbejde og med stemmen
som sit eneste og deraf vigtigste
arbejdsværktøj? Jannie Mølgaard
fortæller, at hendes hemmelige vå‐
ben mod et begyndende halsonde
er en lille flaske pebermyntedråber,
som hun hælder i en kop varm te,
hvis altså halsen truer med at
strejke lørdag aften forud for en
gudstjeneste og en arbejdsdag
morgenen efter.
Sætter halsen helt ud – men det
sker heldigvis sjældent – har Jannie

Mølgaard dog en dygtig back-up
og ”vikar” i sin datter, der trofast
rykker ud fra Fjerritslev og stiller sig
med salmebogen og på mor Jan‐
nies plads, når der er behov for det.
Behov for retræte har Jannie Møl‐
gaard dog ikke foreløbig. Den fysisk
lille kirkesanger med den store,
smukke stemme er som en pendant
til Sanne Salomonsen i rockverde‐
nen. Så længe stemmen vil, som
hun vil, og indtil organist Jørgen Eh‐
lers eventuelt river hende i armen
og sig selv i håret, bliver Jannie
Mølgaard ved med at synge –
simpelthen fordi hun ikke kan lade
være.
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BØRN OG UNGE

BABYSALMESANG

MILLE MUS

FRA ONSDAG DEN 3. FEBRUAR
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 3. februar. Tilmelding hos Susanne Klausen,
tlf. 22 88 89 13, stk@km.dk

NYE DATOER FØLGER I JANUAR
Mille Mus må desværre aflyses frem til januar, pga. co‐
rona. Vi håber at kunne genoptage det til januar - men
hold øje med kirkens hjemmeside og Facebook.

JUNIORKONFIRMANDER
FRA ONSDAG DEN 13. JANUAR
Næste hold begynder onsdag den 13. januar. Nu er det
3. z fra Vestervang Skole, der indbydes. 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 8 onsdage lige efter skoletid. Vi kommer
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

KOM OG SYNG MED!
ONSDAGE I ULIGE UGER KL. 9.30-10.15 FREM TIL
DECEMBER
Fra januar 2021 er det lige uger. Første gang onsdag
den 27. januar. Musik, sang og bevægelse for børn i al‐
deren 1-3 år – for dagplejere, forældre på orlov og
andre interesserede. Tilmelding er ikke nødvendig –
man møder bare op. Alle er velkomne!

BØRNEKOR
HVER TORSDAG
Børnekor er for alle børn, der kan lide at synge og have
det sjovt! Vi øver om torsdagen efter skole.
Kor 1 er for børn i 0.-3. Klasse - vi øver fra 14.15-15.00
Kor 2 er for børn i 4.-6. Klasse - vi øver fra 15.15-16.00
Tilmelding og yderligere information hos Susanne Klau‐
sen, tlf. 22 88 89 13, stk@km.dk

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

SØNDAGSKOR
På grund af corona har det søndagskor, der medvirker
ved gudstjenesten søndag formiddag, ligget stille læn‐
ge. Hold øje med Facebook og Hjemmeside – og næs‐
te Sognenyt. Forhåbentlig kan vi snart begynde igen!
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FDF Viborg Vestervang
v. Pia Strange 60130389

ADVENT & JUL I VESTERVANG KIRKE

1. SØNDAG I ADVENT - KIRKENS
50 ÅRS JUBILÆUM

JUL FOR BØRN

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 10.00
Højmesse kl. 10.00 ved biskop Henrik Stubkjær. Gratis
billetter kan afhentes. Se mere på side 11.

Det hører til den dejlige december måned, at børn
vrimler ud og ind af kirken. Men meget afhænger af,
hvad vi må. Det gælder også skolens julebesøg. Vi af‐
taler direkte med skole og dagsinstitutioner.

ADVENTSSANG I VESTERVANG

MUSIKALSK JULEOPTAKT

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER, TORSDAG DEN 10.
DECEMBER, TIRSDAG DEN 15. DECEMBER OG
TORSDAG DEN 17. DECEMBER
Vi mødes til morgensang i kirken kl. 9.30, hvor vi over
de fire gange vil synge mange af adventens og julens
dejlige salmer – og lytte til lidt gode optakts-ord til ju‐
len. Derefter er der kaffe og rundstykker inde i kirkens
lokaler frem til kl. ca. 10.30. Det koster kr. 20,-.
Vi sørger for god afstand, når vi synger i kirken, og for
tryg og sikker servering i lokalerne!

MANDAG DEN 21. DECEMBER KL. 19.00
Den traditionelle musikalske juleoptakt bliver i år uden
fællessang.

DE NI LÆSNINGER - AFLYSES
Denne gode tradition må desværre aflyses i år. Vi kan
ikke have et stort kor og fællessang pga. Corona. Vi ser
frem til at kunne genoptage traditionen næste år.

JULEGUDSTJENESTER
ONSDAG DEN 23. DECEMBER OG TORSDAG DEN
24. DECEMBER. SE KLOKKESLÆT SIDE 16.
Vi holder i år julegudstjenester både onsdag den 23.
december og torsdag den 24. december i Vestervang
Kirke
Alle julegudstjenester er med tilmelding.
Billetter kan afhentes på kirkekontoret fra den
1. december. Max. 2 billetter pr. person.
Julens øvrige gudstjenester kræver ingen tilmelding
eller billetter.
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GUDSTJENESTER
NOVEMBER
15.

Søndag den 15. november kl. 10.00
Marie Munk Hyldgaard
23. Søndag efter Trinitatis.
Prædiketekst: Mark. 12, 38-44.

22.

Søndag den 22. november kl. 10.00
Karen Stubkjær
Provstibandet medvirker.
Sidste søndag i kirkeåret.
Prædiketekst: Matt. 11, 25-30.

29.

Søndag den 29. November kl. 10.00
Biskop Henrik Stubkjær
Festgudstjeneste. 1. søndag i advent.
Prædiketekst: Matt. 21, 1-19.
Festgudstjeneste med tilmelding.
Billetter kan afhentes på Kirkekontoret fra
den 1. november.
Max. 2 billetter pr. person.
Festgudstjenesten afholdes uden fælles‐
sang, for at så mange som muligt får mulig‐
hed for at deltage.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i
Vestervang Sogn.

20.

Søndag den 20. december kl. 10.00
Karen Stubkjær
4. søndag i advent.
Prædiketekst: Johs. 1, 19-28.
Indsamling til Meninghedsplejens juleuddeling i
Vestervang Sogn.

21.

Mandag den 21. december kl. 19.00
Musikalsk juleoptakt.

23.

Onsdag den 23. december kl. 16.00 og 19.00
Karen Stubkjær
Julegudstjeneste.
Prædiketekst Luk. 2, 1-14 eller Mat. 1, 18-25.
Begge julegudstjenester er med tilmelding.
Billetter kan afhentes på kirkekontoret fra
den 1. december.
Max. 2 billetter pr. person.
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.

24.

Torsdag den 24. december kl. 11.00, 13.00 og
15.00
Karen Stubkjær
Juleaften.
Prædiketekst: Luk. 2, 1-14 eller Matt. 1, 18-25.
Alle tre gudstjenester er med tilmelding.
Billetter kan afhentes på kirkekontoret fra
den 1. december.
Max. 2 billetter pr. person.
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.

25.

Fredag den 25. december kl. 10.00
Karen Stubkjær
Juledag.
Prædiketekst: Luk. 2, 1-14.
Indsamling til Børnesagens Fællesråd.

26.

Lørdag den 26. december kl. 10.00
Trine Hostrup
2. Juledag.
Prædiketekst: Matt. 23, 34-39.

DECEMBER
06.

13.
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Søndag den 6. december kl. 10.00
Karen Stubkjær
2. søndag i advent.
Prædiketekst: Luk. 21, 25-36.
Indsamling til Menighedsplejens juleuddeling i
Vestervang Sogn.
Søndag den 13. december kl. 10.00
Trine Hostrup
3. søndag i advent.
Prædiketekst: Matt. 11, 2-10.
Gudstjenestesamtale.
Indsamling til Meninghedsplejens juleuddeling i
Vestervang Sogn.

GUDSTJENESTER
DECEMBER
27.

31.

Søndag den 27. december kl. 10.00
Leif Bak
Julesøndag. Prædiketekst: Luk. 2, 25-40.
Torsdag den 31. december kl. 15.00
Karen Stubkjær
Nytårsaftensgudstjeneste.
Indsamling til Bibelselskabet.

Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis be‐
fordres til gudstjenester og andre arrangementer. Ring i
forvejen til kirkekontoret 86 62 69 40, og aftal nærmere,
eller direkte til Taxa.
Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler instal‐
leret teleslynge.
Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salme‐
bogsreolen.

JANUAR
03.

Søndag den 3. januar kl. 10.00
Leif Bak
Helligtrekongers søndag.
Prædiketekst: Matt. 2, 1-12.

Til børnene: Nederst i kirken står en vogn med billed‐
bøger, som må lånes. Der er de fleste søn- og helligda‐
ge mulighed for børne-pasning under prædikenen.

05.

Tirsdag den 5. januar kl. 17.00
Karen Stubkjær
Helligtrekonger med stjernevandring.

Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til:
Ydre Mission – Folkekirkens Nødhjælp og Menighe‐
dsplejen. Ved særlige indsamlinger sættes der en spe‐
ciel indsamlingsbøsse frem.

10.

Søndag den 10. januar kl. 10.00
Karen Stubkjær
1. søndag efter Helligtrekonger.
Prædiketekst: Markus, 10, 13-16.

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

10.

Søndag den 10. januar kl. 16.30
Ordination i Viborg Domkirke af vores nye
præst. Navnet offentliggøres senere. Der er
offentlig adgang.

Kirkekaffe: Der serveres „kirkekaffe“ efter kirkens
gudstjeneste – undtagen v. gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation.

17.

Søndag den 17. januar kl. 10.00
Indsættelse af ny præst ved domprovst
Thomas Frank.
2. søndag efter Helligtrekonger.
Prædiketekst: Johs. 2, 1-11.

24.

Søndag den 24. januar kl. 10.00
Karen Stubkjær
Sidste søndag efter Helligtrekonger.
Prædiketekst: Matt. 17, 1-9.
Gudstjenestesamtale.

31.

Søndag den 31. Januar kl. 10.00
Vestervangs nye præst
Septuagesima.
Prædiketekst: Matt. 20, 1-16.

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 måned er
der nadver med druesaft. Hver søndag er der mulighed
for glutenfri oblater.

Bemærk!
Følg med i dagspressen vedrørende gældende
regler og restriktioner i forbindelse med COVID-19.
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AKTIVITETER
LITTERATURKREDS

KIRKEFROKOST

ONSDAG DEN 6. JANUAR KL. 16.00-17.45
Litteraturkreds for alle som gerne vil dele deres læseoplevelser med andre.
Deltagelse kræver ikke nogen specielle forudsætnin‐
ger, blot at man har læst den aftalte bog inden møde‐
dagen. Mere information : kirkekontoret eller kirkens
hjemmeside. Vi mødes onsdage 16-17.45, kaffe kr. 25,-

SØNDAG DEN 17. JANUAR
Vores nye sognepræst indsættes. Efter gudstjenesten
er der reception og frokost.
Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag
den 12. januar kl. 12.00.

MORGENSANG
AFTENSANG MED SANGE FRA
TAIZÉ
2020: 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.

MORGENVANDRING
FREDAGE I ULIGE UGER KL. 7.45-9.15
Der er morgenvandring rundt om Søndersø på fredage i
ulige uger. Vi holder pause hen over jul og nytår. Sidste
gang inden jul bliver den 20. november, og vi begynder
igen den 22. januar. Ruten er 5,6 km.
Der vil være et par gode ord at gå på, vi både samtaler
og er stille undervejs – og synger en salme. Vi mødes
på gangstien neden for Golfhotellet/Kunsthallen, og
man kan bare møde op.
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TIRSDAGE OG TORSDAGE KL. 9.30-9.50
Der er morgensang i kirken på tirsdag og torsdage. Vi
holder pause i december fra uge 50 og begynder igen i
uge 1 i det nye år. Efter morgensangen er der kaffe på
kanden. Velkommen!
I uge 50 og 51 er der Adventssang. Se side 15.

SORGGRUPPE
HVER ANDEN MANDAG KL. 10.00-12.00
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 både grupper for børn, unge og voksne. De er
lidt forskellige og afholdes forskellige steder.
Der ligger en folder i Vestervang Kirke, hvor man kan
læse mere.
Eller man kan kontakte frivillighedskoordinator i Kir‐
kernes Sociale Arbejde i Viborg, Elise Secher, for mere
information: elise@KirkernesSocialeArbejde.dk, tlf. 28
30 28 66. En af mulighederne er sorggruppen i Ves‐
tervang Kirke.
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, tlf. 61 71 25 85
og Villy Poulsen, tlf. 29 89 25 84.
Tilmelding: Kontakt sognepræst Karen Stubkjær, tlf. 21
30 38 40, kjns@km.dk.

AKTIVITETER
SALMESTAFET
ONSDAGE DEN 20. JANUAR, 10. FEBRUAR OG 24.
FEBRUAR KL. 19.30
Salmestafetten er arrangeret af bysognene i Viborg og
er i alt 3 foredrag ved Jørgen Kjærgaard, stifts- konsu‐
lent i Aalborg Stift, lektor i liturgi og hymnologi ved Ves‐
tervig Kirkemusikskole samt adjungeret professor i
salme- og kirkehistorie ved Aarhus Universitet.

KONCERT MED POUL KREBS
Der serveres kaffe og kage. Pris kr. 40,-.
•

Onsdag den 20. januar i Søndermarkskirken:
Hvorfor skrev Luther salmer? Aftenens salmer ak‐
kompagneres af organist Lene Jungil.

•

Onsdag den 10. februar I Houlkær Kirke: Med
god forstand og Deres Siæles Opløftelse – om
Kingos salmer. Salmerne akkompagneres af Lis‐
beth Munk, sang og Henrik Holm guitar.

•

Onsdag den 24. februar i Sortebrødre Kirke: Tro‐
ens Dyre Hjertesmykke – om Brorsons salmer.
Salmerne akkompagneres af organist Signe Buch
Ladehoff.

MANDAG DEN 16. NOVEMBER OG TIRSDAG DEN 17.
NOVEMBER KL. 17.00 OG KL. 20.00
Poul Krebs akustiske kirketurné gæster Vestervang
Kirke. billet.musik.dk

KONCERT MED LARS LILHOLT
OG SHAKA LOVELESS
MANDAG DEN 18. JANUAR KL. 20.00
De to spillemænd vil med hver deres guitar byde på
musikalske nyfortolkninger, historiefortælling og et dyk
ned i begges bagkatalog. billet.musik.dk

KONCERT MED NOAH
TORSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 20.00
billet.musik.dk

VESTERVANG KLUB
I 2020 har mange af Vestervang Klubs arrangementer
været aflyst på grund af corona. Ingen kan spå om
fremtiden. Men i skrivende stund er følgende program
planlagt.
På vegne af bestyrelsen
Ernst Poulsen
TORSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 14.30:
- Aflyst -

TORSDAG DEN 14. JANUAR KL. 14.30:
Pastor Laila Hansen: Godt nytår.
Tanker i og omkring nytår.

TORSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.30:
- Aflyst -

TORSDAG DEN 28. JANUAR KL. 14.30:
Stiftkonsulent Henning Kjær Thomsen:
Søren Kierkegaard og hans syn på mennesket.
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50 ÅR
1970 – 2020
Vestervang Kirke fylder 50 år 1. søndag i advent.
Menighedsrådet havde planlagt et stort jubilæums‐
program over to uger!

Desværre har vi måttet reducere i det på grund af
corona-udfordringen. Slå op i bladet og se, hvordan
jubilæet fejres.
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Flemming Damgaard
Indlæg til næste kirkeblad afleveres på
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� www.bit.ly/vestervang
� www.vestervang-viborg.dk
20

Ida Wegge

KASSERER
Flemming Damgaard, Tlf. 86 62 69 40

