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vejviser
Sognepræster

Børn og unge

Har du brug for at tale med en præst?
Alle er velkommen til at kontakte en
af præsterne og bede om en samtale.

FDF 3. Kreds, Søndermarken
Kredsleder: Michael Hjorth, tlf. 86603522
FDF Finderuphøj / Vestervang
Kredsleder: Pia Strange, tlf. 60 13 03 89

Sognepræst Anne Birgitte Thun
Præsteboligen, Tyttebærvej 37,
træffes hverdage på tlf. 86 62 32 54
e-post: abha@km.dk
(mandag fri)
Sognepræst Trine Kofoed
e-post: trkr@km.dk
træffes i kirken efter aftale.
træffes hverdage på tlf. 29 33 64 04
(mandag fri)

Vagtpræsten
Har man brug for at tale med en præst
på en mandag, kan ”vagtpræsten”
træffes på tlf. 70 22 03 03

Kirkeblad
Udkommer 4 gange årligt.
d. 15. februar/maj/august/november.
Deadline den 15. i måneden før.
Redaktionen
Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thun
Koordinerende redaktør: Jan Carstens
Tryk: Born Grafisk Tryk ApS
kirkebladet

De grønne pigespejdere
Forventer opstart i oktober, Gruppeleder:
Bente Møller, tlf. 23 24 68 87

Menighedsråd
Formand
Poul Erik Heegaard
Primulavej 8,
tlf. 86 63 92 82
Næstformand Bent Bjerring Pedersen
Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07
Kasserer
Inger L. Sønderriis
Kamillevej 4,
tlf. 21 22 26 39
Kirkeværge
Bent B. Pedersen
Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07
Personalekontaktperson Sussi Madsen
Teglmarken 171, tlf. 27 28 35 42
Viborg Kirkeradio Jens Jørgen Berg
Finderupvej 28C, tlf. 21 27 34 70
Aktivitetsudvalg
Jens Mosekjær
tlf. 22 35 05 14
Karen Jensen
tlf. 61 78 83 30
Tina K. Martinsen tlf. 61 65 68 56
Svend Aa. Madsen tlf. 30 35 34 24
Mette Agerbo
tlf. 28 15 40 34
KIRKERADIOEN sender
hver søndag kl. 20-21
på frekvensen 93,8 MHz
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Søndermarkskirkens kirkekontor
Koldingvej 79, 8800 Viborg
tlf. 86 61 53 33 / mob. 20 28 12 62
e-post: soendermark.sogn@km.dk
Kontoret er åbent tirsdag-fredag kl. 9-13
torsdag tillige 15.30-17.

Kordegn
Jan Carstens
tlf. i kirken 86 61 53 33
e-post: jaca@km.dk
tlf. privat 86 62 91 98

Kirketjenere
Carsten Hove
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: ktj@soendermarkskirken.dk
Anne Marie Fjelster (Mie)
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: mie@soendermarkskirken.dk

Organist
Lene Østergaard Jungild
tlf. i kirken 86 61 53 35
e-post: organist@soendermarkskirken.dk
tlf. privat mobil 21 75 36 30

Kirke- og kulturmedarbejder
Rosa Lykke Yde
tlf. i kirken 86 61 53 85
e-post: rosa@soendermarkskirken.dk
www.soendermarkskirken.dk

Tekst: Sognepræst, Birgitte Thun
Foto: Flemming Stentoft Thun

Glade børn

systemer. Vi har butikker og det virker
som et sted hvor folk godt vil hinanden, siger Mette og Michael fortsætter:
- Det er lidt sjovt at opleve, at der er
mange ’indfødte’ herude. Mange der
er vokset op i syd byen, flytter hjemmefra og flytter så tilbage til syd byen.
Børn er med til at give glæde.
Børn får folk til at glemme dårlige ting. Er man i dårligt humør
og ser et barn der smiler, får det
de fleste grå ting til at gå væk.

Kirkebladet er på besøg hos Michael
Hjorth og Mette Schultz, begge medlem
af den kristne ungdomsorganisation FDF.
Og nu har de har sagt ja til at starte en ny
FDF kreds ved Søndermarkskirken.
- Fordi vi selv havde gode oplevelser
med FDF, siger de, mens vi sidder
en sommeraften på terrassen ved
huset i Teglmarken.
kirkebladet

- Vi brænder for at lave noget godt
børnearbejde, det er vel drivkraften. Vi
synes det er synd, at der ikke er noget i
vores område. Vi brænder for, at børn
skal have gode oplevelser sammen med
voksne. Vi vil lave et tilbud i dette
område, hvor børnene kan få oplevelser sammen. Sammen med børn i flere
aldre, både klasse kammerater og de
lidt ældre og yngre, som man ser i skolen i frikvarteret.

FDF

- Syd byen er som en by i byen, vi har
et godt stisystem, mange lukkede vej-

- Det er en kristen organisation, vi
beder fadervor til hvert eneste møde.
Der er gang i den, lege, sjov og spas,
lige med en gran kristendom. Måden
at få kristendom ind over på, er med
til at opdrage og til at give nogle gode
værdier.
I FDF er det altid voksne, der har med
børn at gøre. I spejderarbejde er man
ofte delt i patruljer, hvor det er unge,
der har med børn at gøre, og de unge
ledes af voksne, siger Michael.
- I FDF er de unge ’med-ledere’ sammen med voksne. De kommer ikke til
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Et godt sted

at stå alene med ansvaret, men er sammen med os voksne, føjer Mette ind.
Lige nu mangler vi unge der vil være
med. Så hvis der er unge, som gerne
vil være FDF ledere, må de bare komme springende.
Unge ledere er ofte de kreative, som
har den skæve tankegang; børn kan jo
godt lide, nogle voksne der er tossede,
mener Michael.

Samarbejde
- FDF giver børn og unge et ståsted at
møde verden fra. FDF giver værdier,
man lærer at være sammen. Vi skal
jo have alle med. I alle FDF aktiviteter skal alle være med. Man lærer at
samarbejde, selvom man ikke selv kan
bære den tunge rafte, eller er super
hurtig til at lære knob.
Kirkebladets udsendte spørger om det
er det vigtigt med børn i kirken?
- Ja, der skal være en generation, der
vokser ind i den, ellers er der ingen til
at tage over, når de gamle dør.
Børn er med til at give glæde. Børn får
folk til at glemme dårlige ting. Er man
i dårligt humør og så ser et barn der
smiler, får det de fleste grå ting til at gå
væk, siger Michael.
- Det kan være gode sociale ståsteder
man får med sig herfra, det kan også
være et kristent ståsted man får med
i tilværelsen, som man måske ikke
kendte til ellers, siger Mette og underkirkebladet

streger, at de gerne vil, at børn opdager
at man kan lave noget sjovt i kirken,
små skuespil, og man kan klappe af
dem der optræder med noget.
- Med FDF vil der blive flere anledninger til at komme i kirken, og så
kommer vi jo med nogen vi kender og
vi får en god oplevelse sammen.
Det er ikke så let at gå alene i kirke.
Men hvis man ved at ens FDF-venner
også kommer, så er det lettere, for så
ved man at man kommer sammen.
Det kan være lidt flovt, hvis man går i
4. eller 5. klasse at sige man har været i
kirke. Det kan være lettere at sige man
har været til fodbold i weekenden. Men
hvis man har været i kirke med FDF,

Hvordan mærker børnene jeres værdier. Hvad skal børnene opleve?
- Det er en proces. Man vil opleve
nogle voksne som kører nogle faste
rammer, vi starter ud til møderne på
samme måde hver gang. Og slutter
af. Vi ledere er nye sammen og vi er i
gang med at aftale hvordan vi vil gøre.
Der vil være en vis regelmæssighed i
møderne, opstart og afslutning, vi skal
synge og bede fadervor. Det er det
samme sted hver gang, de samme ledere. Rammen bliver den samme.

Aktiviteter og mærker

kan man sige man har været til FDF og
så er det ikke flovt. Da jeg gik til præst,
skulle man i kirke ti gange. Men i løbet
af året var vi i kirke med FDF de otte
gange. Det var simpelt hen så nemt.

Vi skal lave traditionelle spejderting, tage
på løb, lave bål, lære knob, kreative ting,
fuglekasser måske, noget man selv skal
designe. Løb er altså ikke hurtigløb. Det
er opgave-løb, løb i skoven og finde spor.
Man vil også kunne få mærker. Man
køber på et tidspunkt en FDF skjorte,
så kan man se vi hører sammen. På et
tidspunkt prøver vi nogle ting, så får
man en anerkendelse. Vi skal fx lære
knob, så får man et knobmærke, en
lille ting, en slags figurperle, som kan
knappes fast på skjorten. Når vi skal
tage kirkemærke så beder vi nogen fra
kirken, menighedsrådet eller præsten
om at komme og sige noget, siger
Mette og Michael fortsætter:
- Der skal gerne være nogle successer,
så man kommer hjem fra møde hver
gang og siger ”Fedt, jeg lærte det her i
dag” eller ”I dag har jeg prøvet det her.
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”Se, mor, jeg har den her lille ting, nu
kan jeg den og den ting.” Der bliver
ikke en masse eksaminer, alle får noget
med sig hjem.

Møder og ture
Møderne bliver om torsdagen i ungdomslokalerne i kirkens underetage fra
kl. 18.00-19.30
Hvis man går i 3.- 4. klasse er man Pilt
og skal til piltemøde.
Når man går i 0. klasse er man Pusling, og i 1. -2. klasse er man Tumling.
Både Pilte, Puslinge og Tumlinge er til
møde samtidigt.
Søndermarkskirken FDF, Viborg
3. kreds er med i et netværk med
FDF’ere andre steder i byen.

vildt spændende. Går man ind i det, så
siger man også ja til at være leder mere
end lige den 1½ time om torsdagen.
Hvis man synes det er helt vildt sjovt at
ro i kano, så går man i gang med at ro i
kano. Hvis man vil lave et PallePølse løb,
med en masse poster med Palle, der er
en pølse, ja så gør man bare det. Ja, og så
kommer det. I FDF er der ikke nogen
facitlister på hvad der er de rigtige aktiviteter. Jeg tror de rigtige aktiviteter er
dem som børnene synes er sjove.
Det ville være mærkeligt, hvis man
ikke lugtede af røg minimum en gang
om måneden. Der vil også være vand
aktiviteter, vi har adgang til sejladscenteret i Nørresø. Vi lægger program 3-4
måneder frem. Så børnene får et program med hjem fire gange om året.

Flere ledere
- Nysgerrige forældre, der har lyst til at
være sammen med børn og de andre
ledere, kan blive ledere hvis de vil, siger Michael og fortsætter:
- Det kræver ingen forkundskaber at
blive leder. Det skal man nok få lært
efterhånden.
Der er én der engang har sagt at FDF
betyder ’Fritiden der forsvandt’. (Forkortelsen FDF står egentlig for Frivilligt
Drenge- og Pige Forbund.) Man bliver
let grebet og kommer til at bruge meget
tid på FDF fællesskabet. Der er altid
planlægning og arrangementer man
ikke kan sige nej til, fordi det lyder helt
kirkebladet

Fakta
Mette er 41 år og har været
FDF’er fra 0. kl. til hun var 17 år.
Hun har været leder i Overlund
fra 98 og ti år frem.
Michael er 40 år, har været FDF’er
i Ørum fra jeg var 8 til 33. Selvom
jeg har boet i Viborg en del år, så
kørte jeg til Ørum hver uge for at
lave FDF arbejde sammen med
vennerne der. Og har været passiv
i 6 år. I den tid er børnene Julie og
Kasper kommet til. Nu er så store
at de også kan blive FDF’ere.

Fællesskabsgudstjenester
I efteråret 2015 vil der i byens kirker
være en række gudstjenester som på nogle områder vil skille sig ud i forhold til
den traditionelle gudstjeneste søndag formiddag. Fællesskabsgudtjenesterne som
de kaldes, er arrangeret af Indre Mission
i Viborg i samarbejde med Viborg Stift –
og er et tilbud til alle, både store og små.
Ved gudstjenesterne vil Daniel Søgaard
Lind, som til daglig er præst ved Aarhus
Bykirke, hjælpe os med at fejre gudstjenesten. Ved nogle af gudstjenesterne vil
der også medvirke et band.
Under prædikenerne vil der være børnekirke. Her vil et ”børnekirke-team” være
med til at give børnene en fantastisk oplevelse i kirkernes tilstødende lokaler.
Efter gudstjenesterne vil der være mulighed for at tale med hinanden og få
en kop kaffe.
Alle er velkomne til gudstjeneste og kaffe.
Gudstjenesterne begynder kl. 14.00.
• Vestervang Kirke, 16. aug.
• Houlkær Kirke, 20. sep. og 15. nov.
• Søndermarkskirken, 25. okt. og 13. dec.
Venlig hilsen Indre Mission, Viborg
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Menighedsrådet
Sommertid - ferietid - fremtid.
På denne tid af året, er der mange som
glæder sig, både til at holde ferie, til at
komme i gang med skole og arbejde
igen, og til selve årstiden.
Selv om vejret ikke altid kan tilfredstille alle, så skal man alligevel glæde
sig over årstiden.
Kirkens aktiviteter har også holdt ferie,
men i løbet af kort tid er man atter i
gang, og der vil ske ændringer og nye
tiltag i løbet af den kommende tid.

ken til efteråret. Læs mere om det andet sted i bladet.
FDF’erne vil også her i efteråret vende
tilbage til kirkens lokaler med nogle
af deres aktiviteter. Det kan man læse
mere om i temaartiklen på side 2.

Den 9. juli 2012 er en dag, 27-årig
Morten Berthelsen aldrig glemmer. Morten var på ferie med sin familie på Bornholm, da han under en løbetur fik uventet hjertestop. Forbipasserende startede
omgående hjertelungeredning og ringede
1-1-2. Med effektiv hjertemassage, indblæsninger og stød fra en hjertestarter fik
de gang i Mortens hjerte igen.
Hjertestop rammer mennesker i alle
aldersgrupper, men risikoen stiger med
alderen. I omkring halvdelen af alle
tilfælde slår hjertestoppet ned som lyn
fra en klar himmel. Chancen for at
overleve et hjertestop stiger markant,
hvis man omgående yder livreddende

førstehjælp ved hurtigt at erkende, at
der er hjertestop, omgående starte hjertelungeredning og forsøge at fremskaffe
en Hjertestarter hurtigst muligt.
For at øge tryghed og sikkerhed i vores
lokalområde er Menighedsrådet af enkelte kirkegængere blevet opfordret til
at undersøge muligheden for anskaffelse
af en Hjertestarter til opsætning i kirken. Menighedsrådet er særdeles positiv
indstillet for tanken, idet rigtig mange
mennesker i alle aldersgrupper har deres
daglige gang i kirken. Tanken med Hjertestarteren er endvidere, at den opsættes
et passende sted i/ved kirken, hvor den
er tilgængelig døgnet rundt. Hjertestarteren vil dermed også kunne benyttes
ved hjertestop i kirkens nærområde..
Prisen på en Hjertestarter alt inkl. ligger på ca. 15.000 – 20.000 kr., som
kirken ikke ser sig i stand til at finansiere. Nogle af vore kirkegængere har
givet udtryk for, at de gerne vil støtte
ideen og dermed donere et beløb til
indkøb af en Hjertestarter. For at undersøge interessen for dette, hører Menighedsrådet gerne fra evt. bidragydere
via kirkekontorets telefon 86 61 53 33
eller ved at indsætte sin donation direkte på konto 7670-000 42 45 259.
Menighedsrådet vil her i Kirkebladet
løbende informere om ”barometerstanden” på det indsamlede beløb.
- SAM, Svend Aage Madsen
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Både ændringerne og de nye tiltag
håber vi i menighedsrådet vil blive til
gavn og glæde for alle parter, og vi ser
frem til, at det kommende samarbejde
vil blive modtaget positivt af alle.
- Formand, Poul Erik Heegaard

Stillingsændringer
Pr 1. september vil der ske ændring i
Trine Kofoeds tjenestestilling ved kirken. Hun skal fra denne dato overgå
til en 50 % stilling som sygehuspræst,
men fortsætter i øvrigt ved Søndermarkskirken de resterende 50 % af
arbejdstiden.
Denne ændring bevirker, at vor kirkeog kulturmedarbejder Rosa Lykke Yde
skal på fuld tid, for at overtage nogle
af Trines arbejdsopgaver fremefter.

Nye aktiviteter
Endvidere er der indgået en aftale med
Indre Mission, om at de arrangerer
nogle gudstjenester i Søndermarkskirkirkebladet

Hjertestarter redder liv!

Det sker
Nadver
Fra og med søndag den 16. august er
det muligt, hver søndag, ved nadver, at
kunne vælge mellem vin med alkohol
og druesaft.
Præsten vil have to kander, den ene
med vin og den anden med druesaft.

Sommerkoncert
Søndag den 16. august kl. 19.30
Søndermarkskirkens Sognesal
På en forhåbentlig lun sommeraften vil
den dansk/amerikanske pianist Torsten
Juul-Borre, nu bosat i Californien, for
10. gang, på sin charmerende måde
præsentere klavermusik af bl.a. virtuosen Frédéric Chopin, norske Edvard
Grieg og årets 150 års fødselar Carl
Nielsen. Torsten vil på sin fine poetiske måde fortælle om komponisterne
og forberede os på musikkens mange
facetter. Der tages entré på 50 kr. ved
indgangen, og alle er velkommen.

Akvarel-værksted
Hver onsdag kl. 9.00 - 12. Vi maler og
hygger sammen. Du medbringer selv
malegrej og formiddagskaffe. Første gang
efter ferien, 12. august. Alle er velkomne.

kirkebladet

Kirkesang og bevægelse
for tumlinge:
Tirsdag den 25. august starter der igen
hold for tumlinge og deres forældre/bedsteforældre. De 1-3 årige skal synge, lege
og bevæge sig, fra kl. 16.30 til 17.15 (så
kan alle nå hjem til aftensmad)
Tilmelding nødvendig.
Ring til kirkekontoret på: 86615333 eller skriv til soendermark.sogn@km.dk
(Næste hold 27.10.15)

Spaghettigudstjeneste
fredag den 21. august kl. 17.00 er der
spaghettigudstjeneste om håb,
Vi begynder i kirken, hvor vi taler om
håb og symbolet for håb, ankeret. Vi
skal også udsmykke lys med ankre.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og
kødsovs i sognesalen.
Pris: 25 kr. for voksne,
børn deltager gratis.
Gerne tilmelding
til kirkekontoret
senest onsdag
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Babysalmesang
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang er
et tilbud her i sognet til babyer i alderen 0-10 måneder. Se mere på hjemmesiden www.soendermarkskirken.dk
Vi starter nyt hold op med babysalmesang den onsdag den 26. august klokken 10.30. Tilmelding er nødvendig til
kirkekontoret på tlf: 86615333 eller til
soendermark.sogn@km.dk. Det er gratis at deltage, men kaffe og boller koster
10 kr. per gang. (Næste hold 28.10.15)
www.soendermarkskirken.dk

Åben Café
Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og måske nørklerier vil være elementer i eftermiddagens program. Vi begynder efter ferien
den 25. august. Alle er velkomne.

Fælles sogneaften

Konfirmandgudstjeneste

Caribien tur-retur i sejlbåd

Onsdag den 9. september kl. 19.30.
Søndermarkskirkens Sognesal.
Ved vort fællesmøde i byens kirker dette
efterår, får vi besøg af formanden for Det
Etiske Råd, Jacob Birkler, der har lovet
os et foredrag om emnerne ”Aktiv dødshjælp / Døden er ikke det værste vi har”.
Jacob Birkler har været medlem af Det
Etiske Råd siden 2010, og formand for
rådet siden 2011. Han har skrevet flere
bøger om filosofi, sygepleje, abort, døden
og etik. Seneste udgivelse er ”Døden i et
professionelt perspektiv - de svære valg”
fra 2015. Desuden har han skrevet talrige
artikler i fagblade og videnskabelige tidsskrifter. Jacob Birkler er også kendt som
en flittig debattør i danske medier.

Søndag den 27. september kl. 10.00
Konfirmander medvirker ved gudstjenesten denne dag, der ellers er en ganske almindelig højmesse med dåb.

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00
Flemming Jørgensen, der er pensioneret oberst i Flyvevåbnet ved Flyvestation Karup, fortæller og viser billeder
fra en 20.000 km lang sejltur, som han
og tre andre foretog i en 39 fod sejlbåd. Turen varede fra sommeren 2012
til sommeren 2013. En spændende
beretning om et år på havet mellem
Danmark og Caribien.

Høstgudstjeneste og auktion
Søndag den 20. september kl. .10.00
inviteres til høstgudstjeneste med efterfølgende frokost og auktion over
årets høstgaver.
Alle opfordres til at medbring frugt og
grønt, friskt, syltet eller henkogt, eller
bagværk som kan bortauktioneres.
Dagens overskud sendes til Danmission, fremtidsbørn.
kirkebladet

Sangcafé
Tirsdag den 29. september kl. 19.00
Til efterårets første sangcafé har aktivitetsudvalget inviteret Michael Hjorth
her fra sognet. Han er ny kredsleder i
FDF 3. kreds, og i temaartiklen kan
der læses mere om Michael og familien. Han vælger sange fra Højskolesangbogen, og fortæller hvad sangene
betyder for ham. Kirkens organist Lene
Østergaard Jungild akkompagnerer til
forsamlingens sang. Der er dækket op
til caféstemning med rødternede duge i
Sognesalen. Pris 25. kr. Der kan købes
vand og vin. Alle er velkomne.
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Tumlegudstjeneste
for små børn
Tirsdag den 20. oktober kl. 16.30
Vi skal synge lytte, lege, bede og høre
bibelhistorie om Jonas der blev slugt af
en hval. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognesalen. Pris: 25 kr. for voksne, børn gratis
Gerne tilmelding til kirkekontoret senest mandag
www.soendermarkskirken.dk

vel, blandes med tekstnær musik, komponeret af domorganist i Helsingør, Bo
Grønbæk og nye prosatekster skrevet
af Christian Højlund, tidligere sognepræst ved Silkeborg kirke. Entré 50 kr.

Sangcafé

Retrætedage

Dåbstræf

Onsdag den 21. oktober kl. 19.00
Denne aften vælges sangene fra Højskolesangbogen af mediekonsulent ved Viborg Stift, kirkesanger og tidligere lærer,
Ole Blume fra Herning. Der dækkes op
til caféstemning, og sangene ledsages af
kirkens organist. Pris 25 kr. Der kan købes vand og vin. Alle er velkomne.

pilgrimsvandring til Søndermarkskirken
og Gudstjeneste. Søndagene den 25.10.
og 15.11. vil retræteleder og sognepræst
Karen Stubkjær, Viborg, medvirke ved
gudstjenesterne sammen med sognepræst Birgitte Thun. Karen leder retrætedage i Viborg Pilgrimscentrum. Retrætedeltagerne er med ved gudstjenesten.
Se mere om retræterne, stilhed og fordybelse på www.viborgpilgrimscentrum.
dk/retraete eller på opslag i våbenhuset.

Børn døbt i Søndermarkskirken i
2010 inviteres til at komme til dåbstræf. Ved spaghettigudstjenesten 13.
november kl. 17.00 skal vi tale om dåben, om vandet og Jesus. Vi skal lege,
synge, lytte og høre bibel historie. Bagefter er der spaghetti og kødsovs til alle
i sognesalen. Pris 25 kr. for voksne,
gratis for børn.
Gerne tilmelding senest onsdag den
11. november til kirkekontoret

”Sorrig og Glæde”
– en rejse gennem livet

Ungdomsgudstjeneste

Søndag den 25. oktober kl. 19.30
Oplæsningskoncert med fire personer
fra Århus, teolog Emmy Haahr, sanger
Lars Thodberg, oboist Merete Hoffmann og organist Asger Troelsen.
Vi skal opleve en smuk, poetisk nyere
koncerttype, hvor tre af Th. Kingos
kernesalmer Rind nu op i Jesu navn,
Sorrig og Glæde samt Far, verden, far
kirkebladet

Søndag den 8. november kl. 10.00
Ved denne gudstjeneste medvirker der
et band med bas, fløjte og klaver. Det
betyder, at gudstjenesten er lidt mere
tilrettelagt for de yngre i sognet. (Konfirmander og nuværende ottende klasser modtager en særskilt invitation),
men ALLE kan deltage, og alle i sognet er mere end velkomne. Læs mere
på hjemmesiden.
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Spaghettigudstjeneste
fredag den 13. november kl. 17.00
Vi skal høre om dåb, synge, lytte, lege
og høre bibelhistorie om dåben og Jesus. Bagefter er der spaghetti og kødsovs til alle i sognesalen. Pris 25 kr. for
voksne, gratis for børn.
Alle er velkomne
Gerne tilmelding senest onsdag den
11. november til kirkekontoret
www.soendermarkskirken.dk

Kalender
søndag 16. august kl. 19.30

tirsdag 29. september kl.19.00

lørdag 28. november kl. 15.00

Sommerkoncert i Søndermarkskirkens
sognesal med den dansk/amerikanske
pianist Torsten Juul-Borre. Entré 50 kr.

Sangcafé ved FDF kredsleder Michael
Hjorth her fra sognet.

onsdag 7. oktober kl. 19.00

Få varmen indefra.
Julekoncert med Allan Mortensen og
Lene og Stephen Nørrelykke.
Entré 75 kr. børn under 12 år gratis.

Caribien tur-retur i sejlbåd ved pens.
oberst Flemming Jørgensen, Viborg.

Fredagseksperimentet

tirsdag 18. august kl. 13.00
Sogneudflugten går til Harridslev kirke,
Støvringgaard kloster og Hvidsten kro.
Tilmelding SENEST 7. august.

fredag 28. august kl. 18.00
Senior-Fredag. Efter middagen fortæller sognepræst Trine Kofoed om reformationen i Viborg.

fredag 9. oktober kl. 18.00
Senior-Fredag. Underholdning ved
Humlebiernes festlige viser og sange.

onsdag 21. oktober kl. 19.00

Kreative aktiviteter for børn og voksne,
hver 2. fredag kl. 15 - 17. Se program
på hjemmesiden. Første gang efter sommerferien er fredag den 21. august.
Kontakt Sussi Madsen, tlf. 27 28 35 42
Tina Kvist Martinsen, tlf. 61 65 68 56

Sangcafé ved mediekonsulent på
Viborg Stift, Ole Blume fra Herning.

onsdag 9. september kl. 19.30
Viborg bysognes fælles sogneaften
”Aktiv dødshjælp / Døden er ikke det
værste vi har” ved formand for Det Etiske
Råd, Jacob Birkler.

fredag 23. oktober kl. 18.00

fredag 11. september kl. 18.00

søndag 25. oktober kl. 19.30

Senior-Fredag. Efter middagen fortæller Flemming Stentoft Thun om sine
mange år i spejderbevægelsen.

Oplæsningskoncert med udgangspunkt
i tre af Kingos kernesalmer. Entre 50 kr.

Senior-Fredag. Efter middagen underholder Jørgen Frost, Viborg med foredraget ”Fra præst til pedel”.

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Torsdag den 24. september kl. 19.00
Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00
Onsdag den 18. november kl. 19.00
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.

Senior-Fredag
fredag 6. november kl. 18.00

Høstgudstjeneste med efterfølgende
frokost og auktion over årets høstgaver.

Senior-Fredag. Efter middagen fortæller lærer Hans Jørgen Lysholm, Viborg
om ”Hvide hest”.

fredag 25. september kl. 18.00

Viborg Natkirke, i Domkirken

Senior-Fredag. Efter middagen underholder organist Jens Chr. Hansen, Vinkel
med musik og fortælling om Carl Nielsen.

Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
4. sep. - 2. okt. - 6. nov. - 4. dec.
www.viborgnatkirke.dk

Fællesspisning, underholdning og hyggeligt samvær hver anden fredag for
dem, som er blevet helt voksne. Er du
i målgruppen, så prøv at møde op til et
par hyggelige timer en fredag aften.
En hel aften for kun 50 kr.
Tilmelding senest onsdagen før, til kirkekontoret, mobiltelefon 20 28 12 62.
Ny sæson begynder den 28. august.
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søndag 20. september kl.10.00

kirkebladet

Gudstjenester
august - september - oktober - november
Fredag 21. august kl. 17.00
Trine Kofoed
Spaghettigudstjeneste
Temaet er håb

Søndag 20. september kl. 10.00
Birgitte Thun / Trine Kofoed
16. søndag efter trinitatis
Luk 7,11-17 - Høstgudstjeneste

Søndag 25. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
21. søndag efter trinitatis
Joh 4,46-53

Søndag 23. august kl. 10.00
Trine Kofoed
12. søndag efter trinitatis
Mark 7,31-37

Søndag 27. september kl. 10.00
Trine Kofoed
17. søndag efter trinitatis
Luk 14,1-11

Søndag 25. oktober kl. 14.00
Præst, Daniel Søgaard Lind
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 30. august kl. 10.00
Birgitte Thun
13. søndag efter trinitatis
Luk 10,23-37

Søndag 4. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
18. søndag efter trinitatis
Matt 22,34-46

Søndag 1. november kl. 10.00
Trine Kofoed / Birgitte Thun
Allehelgen søndag
Matt 5,1-12

Søndag 6. september kl. 10.00
Birgitte Thun
14. søndag efter trinitatis
Luk 17,11-19

Søndag 11. oktober kl. 10.00
Trine Kofoed
19. søndag efter trinitatis
Mark 2,1-12

Søndag 8. november kl. 10.00
Trine Kofoed
23. søndag efter trinitatis
Matt 22,15-22 - Ungdomsgudstj.

Søndag 13. september kl. 10.00
Birgitte Thun
15. søndag efter trinitatis
Matt 6,24-34

Søndag 18. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
20. søndag efter trinitatis
Mark 22,1-14

Fredag 13. november kl. 17.00
Birgitte Thun
Spaghettigudstjeneste
Temaet er Jesu dåb

Søndag 13. september kl. 14.00
Døvepræst, Erik Lundager
Døvegudstjeneste
Midt- og Nordjyll. Døvemenighed

Tirsdag 20. oktober kl. 16.30
Birgitte Thun
Tumlespaghettigudstjeneste
Temaet er Jonas og hvalen

Søndag 15. november kl. 10.00
Birgitte Thun
24. søndag efter trinitatis
Matt 9,18-26

kirkebladet
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