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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

Sognepræst Birgitte Thun
Præsteboligen, Tyttebærvej 37,
træffes hverdage på tlf. 29 33 62 90
e-post: abha@km.dk
(mandag fri)
Sognepræst Trine Kofoed
træffes i kirken efter aftale.
træffes hverdage på tlf. 29 33 64 04
e-post: trkr@km.dk
(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

FDF Finderuphøj
Kredsleder: Stig Mortensen tlf. 20416512
De grønne pigespejdere
Gruppeleder: Bente Møller, tlf. 23246887

Menighedsråd
Formand
Jens Jørgen Berg
Finderupvej 28C, tlf. 21 27 34 70
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 Kirkegård Poul Erik Heegaard
Primulavej 8,
tlf. 86 63 92 82
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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Kærlighed
Sorg og
Håb

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
Mie Fjelster
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: mie@soendermarkskirken.dk

Trine Kofoed og Trine Hostrup venter sorggruppens deltagere.
H. C. Andersens fortælling ”Historien om en mor” genfortalt og
illustreret af Peter Madsen, sætter billeder på nogle af følelserne.

Det var Else (sognepræsten i Vestervang
Kirke), der foreslog, at jeg skulle komme.
Det var, da hun var på besøg hos mig
efter begravelsen af min kone. Hun rakte
folderen om sorggruppen i Viborg. Hvorfor ikke? Så jeg tog afsted.

Fortrolighed

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

Hver tredje tirsdag mødes vi i gruppen.
De første gange var blikkene sky og lidt
forlegne. Der var ikke så mange ord.
Og de skulle hjælpes på vej, ordene.
Sådan er det ikke længere. Deltagerne
i gruppen kender efterhånden hinanden, og fortroligheden er blevet større.
Ordene glider lettere. Når der er en i
gruppen der taler eller fortæller, er de
andre opmærksomt tilstede. Man kan
se, at historien er genkendelig eller at de

www.soendermarkskirken.dk
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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

andre bliver berørt. Man nikker, eller
mumler en kommentar, eller rækker ud
til de Kleenex, der står på bordet. Følelserne ligger lige under huden.

At leve med sorg
Sorg er ikke noget, der kan skyndes eller hastes igennem for at blive overstået.
Sorg er noget, man skal lære at leve
med. Og det gør man, lærer at leve med
det, ved at dele den med andre. Dele
den med sine kære, som også kendte
afdøde, og dele den med ligesindede,
der ikke kendte afdøde, men kender det
sted, man er, når man har mistet.

bar man sorg, og gik i sort tøj eller bar
sørgebind. Dengang var det synligt,
hvilken tilstand man var i. Intet behøvedes at blive forklaret eller forsvaret;
man er i den tilstand, som hører kærligheden til: Sorgen. Hvad der med
rette betragtedes som en ære: tænk, at
have nogen at sørge over og mindes.

I morgen bliver det bedre

I forskellige kulturer har man forskellige udtryk for sorgen, og i gamle dage

Som sørgende bliver man i begyndelsen mødt af forståelse og medfølelse,
men med tiden bliver man ensom i
sorgen, fordi kulturen, samfundet,
vi i vores tankeløshed eller effektivitetsoptimeringsjag tror, at man kan
komme over sorgen, at den må kunne
trænes, løbes, medicineres væk, så vi
kan komme tilbage til normalen og
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At bære sorg

alle være lige glade. Det er, som om
det er en belastning for andre mennesker, hvis man ikke er glad. Som om
sorgen nærmest er pinlig i længden
og ikke hører hjemme i et moderne,
omstillingsparat samfund.

”Nu må du også til at lære at blive
glad igen” og ”i dag er lidt dum, men
i morgen bliver bedre!” er velmenende råd og kommentarer. Men den
eneste trøst der faktisk er, er at der ingen trøst er. Sorg er det, der ikke kan
gøres noget ved.

Del sorgen
I sorggruppen deler vi sorg, fordi byrden lettes af, at blive båret sammen.
De tanker og historier, der bliver delt
fylder for deltagerne imellem de tirsdage vi mødes. Den sorg jeg bærer
bliver spejlet i andres måde at bære
sorg på. Og der kommer nye og andre vinkler og billeder, der sætter sorgen i et nyt og anderledes perspektiv.
Jeg er ikke længere alene i min sorg.
Vi er hinandens vidner.
Sorg er sorg, og sorggruppen i Søndermarkskirken er for alle aldre. Det
kirkebladet

er ikke en terapigruppe, men en sorggruppe. Den kvinde, der har mistet
sin mand gennem 50 år oplever, at der
er rum til, at hun fortæller sin historie igen og igen samtidig med, at hun
kan være der for den unge kvinde, hvis
kæreste blev kørt ihjel i trafikken. Det
giver en lindring, hun ikke finder i sin
familie eller i omgangskredsen.
I sorggruppen møder deltagerne ligesindede, og det er her ikke så farligt
at dele sine tanker – tanker som man
kan være bange for at fortælle til sine
nærmeste. Sorggruppen er en ramme,
indenfor hvilken det er gratis at dele
tanker og følelser, der synes svært omkostningsfyldte med familie og venner. Alt sammen noget der er med til
at lette den byrde som sorg og savn
kan opleves som.
Vi mødes tirsdage kl. 13.00 -15.00
i Søndermarkskirken,
Koldingvej 79, 8800 Viborg.
Datoerne for foråret 2016 er:
26. januar
16. februar
8. marts
29. marts
19. april
10. maj
31. maj
Det er muligt at deltage selvom gruppen er i gang, så kontakter du bare
én af præsterne.
Sorggruppen ledes af præsterne
Trine Kofoed & Trine Hostrup.
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Menighedsrådet
Natkirke i Viborg Domkirke

Efteråret er over os

Fredag den 4. december kl. 19.30
Natkirken vil med ord, sang og smag
formidle hvad julen også er – fra Mariæ Bebudelse til Hellig3konger.
Ved jul i natkirken er det ikke præs
tens ord, der er i centrum, men der
imod et forsøg på at bruge kirkerummet på en alternativ måde og give
forbipasserende en anledning til at
opleve kirken fra en ny side. Der vil
være Fun-facts, du ikke vidste om
advents – og juletiden. Der vil være
nuttede engle og lækre pebernødder;
men selvfølgelig vil du også høre Juleevangeliet genfortalt.
Men det hele forsvinder ikke i jule
vandring og risengrød – koret De Himmelblå kommer og synger traditionelle
julesange og salmer – der vil være nadver andagt, og du har mulighed for at
nyde Natkirkens særlige stemning.
Natkirken indledes med, at Fredslyset
fra Betlehem bæres ind af Sct. Georgs
gilderne.

Nu hvor året er hastig ved at blive
brugt, kan det være en god ide at
stoppe op, for at finde ud af om det
er brugt fornuftigt.

Viborg Natkirke, i Domkirken

Der sker noget
I Søndermarkskirken har der været
rigtig mange aktiviteter og tiltag i
løbet af året til glæde for mange, og
der vil også fremefter komme til at
ske meget. Der vil komme nye tiltag, specielt nu hvor vi har fået vores
Kirke- og kulturmedarbejder ansat på
fuld tid.
I de sidste par år har der været en meget stram økonomisk styring af kirkens midler. Det har nu bevirket, at
vi har haft mulighed for at få et stort
ønske opfyldt. Vi har fået renoveret
vores parkeringsplads, som nu skulle
være helt færdig, når enkelte småting
er blevet rettet.
Dette har økonomisk været mulig at få
gennemført dette projekt i samarbejde
med Domprovstiet, som har bevilliget
et tilskud dertil.

På længere sigt er der et ønske om at
få renoveret kirkens orgel. Det er vort
håb, at kunne få dette ønske realiseret
i år 2017.

Tid til tak
Da Julen nu er lige om hjørnet, vil jeg
gerne rette en stor tak til vore ansatte,
som igen gennem året har ydet en god
og solid indsats. Jeg vil også sige tak
for et godt samarbejde i menighedsrådet gennem året. Det har været en fornøjelse at være med.
Til slut vil jeg ønske alle en kommende glædelig Jul og et godt Nytår med
tak for det gamle.
- Formand, Poul Erik Heegaard

Barometerstanden
på HJERTESTARTER
– vi nærmer os målet!
I våbenhuset er ophængt et barometer
– ikke til at måle kirkens eller luftens
tryk, men til at vise status på det indsamlede beløb til fordel for indkøb af
en HJERTESTARTER til ophængning
ved kirken.
Vi nærmer os målet, barometerstanden
på det indsamlede beløb er nu på 9.500
kr. hvilket vi er meget beæret over og
takker for. Vi er ikke helt i mål, da prisen på en Hjertestarter alt inkl. ligger
på ca. 15.000 kr. plus montering. så
det er stadig muligt, frem til påske, at
donere et beløb kontant via kirkekontoret eller ved at indsætte sin donation
direkte på konto 7670-000 42 45 259.
Hjertestarteren skal redde liv i sydbyen,
og tanken er at den skal opsættes ved
kirken og være tilgængelig døgnet rundt.
- SAM, Svend Aage Madsen

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2

www.viborgnatkirke.dk

Et andet stort ønske, som også i samråd med Domprovstiet bliver gennemført her sidst på året er, at få
etableret et bedre lysforhold i kirken.

www.soendermarkskirken.dk
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Månedens første fredag kl. 19.30-23.00

Udover disse to store arbejder skal
menighedsrådet i gang med at udarbejde en prioriteringsliste over synsudsatte arbejder, som vi håber der vil
være økonomi til at få udført i løbet
af det kommende år.

Onsdag den 18. november kl. 19.00
Torsdag den 21. januar 2016 kl. 19.00
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.
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Det sker
Julebørnekor

Få varmen indefra

Barselscafé

Går du i 1.-5. klasse og bor her i sognet, kan du melde dig til at være med
i årets jule-synge-spil. Tilmeld dig via
kirkens hjemmeside. Vi øver i kirken
torsdag 19. og 26 nov. og 3. og 10.
dec. fra kl. 15.05-16.30. opførelse fredag den 11.12. kl. 17.00.

Julekoncert i Søndermarkskirken
Lørdag den 28. november kl. 15.00
De to sangere Allan Mortensen og Lene
Nørrelykke har indgået et samarbejde og
tager på intim juleturné i Danmark sammen med pianist Stephen Nørrelykke.
Ideen er at give alle muligheden for at
komme i den rette stemning til, med
et smil på læben og varme i hjertet, at
overkomme årets på én gang dejligste
og mest stressede måned.
Allan og Lene vil gennem nogle af deres
yndlingsjulesange give et indblik i, hvad
julen betyder for dem.
Repertoiret strækker sig fra sange som
”Oh holy night” og ”Glade jul” til
funky versioner af f.eks. ”Rudolf med
den røde tud”.
Entre: 75 kr. Billetter kan forudbestilles på mobil: 2028 1262: Oplys navn
og antal billetter. Billetter sælges fra kl.
13.30 og dørene åbnes kl. 14.00

Fredag den 27. november kl. 10.30
Vi synger et par babysalmesange i kirken og derefter vil jordemor Charlotte
K. Mansouri, guide os til, hvad vi skal
gøre, hvis uheldet er ude, bl.a. med
baby og junior førstehjælp. Både mor,
far og bedsteforældre er velkomne.
Undervejs vil der være kaffe, the, vand
og boller. Pris kun 10 kr. Tilmelding
kan ske på 2028 1262 (gerne sms)
Eller på soendermark.sogn@km.dk

Ønskesangcafé
Torsdag den 26. november kl. 19.00
”Syng dig glad”.
Har du lyst til at synge sammen med
andre sangglade i et hyggeligt café
miljø, så er chancen her. Eneste betingelse: at du kan lide at synge – pyt
med hvordan det lyder – og at du har
lyst til at lære nogle nye sange.
Kom og ønsk lige netop den sang som
rører dit hjerte og bind gerne en lille
sød anekdote dertil. Aftenens ønskesangcafé ledsages af klaverakkompagnement ved organist Lene Ø. Jungild.
Pris 25 kr. inkl. kaffe og snacks.
Der kan købes vin, øl og vand.
Alle er velkomne.
kirkebladet
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egen hånd med kendte materialer og
teknikker fra årets kreative opgaver.
Alle er hjertelig velkommen til et par
hyggelige timer.
På dagen tager vi med tak imod julebagværk til kageboden.

Jul i kravle højde
Tirsdag den 8. december kl. 10.00
For dagplejebørn og forældre. Pjok og
præsten fortæller om babyen der blev
født og lagt i en krybbe juleaften. Særlig tilrette lagt for 1-3 årige børn og
deres familier.

Jul i børnehøjde
Torsdag den 10. december kl. 10.00
For børn i 3-6 årsalderen og deres børnehave, forældre og bedsteforældre.
Pjok og præsten fortæller om Jesusbarnet, englene og stjernen over Betlehem. Alle er velkomne.

De ni læsninger

Julemarked
Efter gudstjenesten søndag den 29.
november markerer Søndermarkskirken 1. søndag i advent med det traditionsrige julemarked i Sognesalen.
Der vil være salgsboder med bagværk,
juledekorationer, lys m.m. Der serveres
kaffe og the - hertil kan købes æbleskiver og gløgg. Hele det indkomne beløb
går til Danmission, Fremtidsbørn.
Fredagseksperimentet holder åbent
værksted for de deltagende børn med
titlen ”Juleeksperimentet” – hvor der
er mulighed for at eksperimentere på
www.soendermarkskirken.dk

lig gudstjeneste, hvor vi også skal synge
julesalmer. Gratis adgang.
Der samles ind til julehjælp til udsatte
børnefamilier i sognet.

Torsdag den 3. december kl. 19.00
En enkel og stemningsfuld gudstjeneste med musik, salmer, korsang og læsninger fra bibelen.
Frivillige lægfolk fra sognet læser julens
tekster. Indsamling til sognets julehjælp;
vi samler denne aften ind så vi kan yde
en beskeden økonomisk håndsrækning
til trængte børnefamilier i sognet.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
kage i sognesalen til 25 kr.

kirkebladet

Mulighed for julehjælp 2015
Der kan søges om julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier bosiddende i Søndermark Sogn. Ansøgningsskema fås på kirkens kontor og
afleveres udfyldt senest den mandag
den 7. december. Beløbene, som uddeles, er beskedne og afhængige af, hvad
der indsamles i kirken.

Søges
Julespil
Fredag den 11. december kl. 17.00
Børn fra sognet, som går i 1.-5. klasse
vil opføre synge spillet ”Jorden bli’r
bedre i nat” i fortælling og sang berette
om julenat, da himlens kongesøn kom
til verden, som spædbarn i Betlehem.
Hyrder, får, engle, og vise mænd begiver sig til stalden, mens den onde kong
Herodes raser over konkurrenten.
Hele stykket er indlejret i en børneven7

Et spædbarn, få uger gammelt, som vil
spille Jesus i julespillet 11. december.
Henvendelse til sognepræst Birgitte
Thun 29 33 62 90.

www.soendermarkskirken.dk

Tumlejul
Tirsdag den 15. december kl. 16.30 er
der Juletumle for sognets mindste og
deres familier. Tag nissehuer på og tag
far, mor og jeres bedsteforældre med til
adventshygge i kirken. Vi skal synge julens skønne salmer, lege, spise risengrød
og julekager, samt drikke nisse øl og saft.
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn

Nytårskoncert

Babysalmesang

Spaghettigudstjeneste

Lørdag den 2. januar kl. 15.00
Lene Ø. Jungild spiller orgelmusik af
F. Mendelssohn og J. S. Bach, bl. a.
den berømte Toccata og Fuga i d-mol.
Alle er velkommen til på musikalsk vis
at byde det nye år velkommen. Efter
koncerten, som varer ca. en halv time,
er der et glas vin og kransekage.
Fri entré.

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 20.1 2016 klokken 10.30. Tilmelding er nødvendig til
kirkekontoret til soendermark.sogn@
km.dk. Det er gratis at deltage, men
kaffe og boller koster 10 kr. per gang.
(Nyt hold starter 6.4.16)

Fredag den 29. januar kl. 17.00
For børn ifølge med deres familier.
Vi skal holde en lysgudstjeneste i den
mørke tid. Hvor vi skal synge, lytte,
lege og tænde lys. Efter Gudstjenesten
serveres der pasta og kødsovs i sognesalen. Det koster 25 kr. for voksne at
spise med og børn er gratis.
Tilmeld gerne senest dagen før til
2028 1262 (gerne sms) eller til
soendermark.sogn@km.dk

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger

Syng julen ind
Torsdag den 17. december kl. 19.00
Menigheden synger julen ind sammen
med Søndermarkskirkens Pigekor og
organist Lene Ø. Jungild. Fri entré

Tirsdag den 19. januar starter der igen
hold for tumlinger 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.
Skriv til soendermark.sogn@km.dk
Nyt hold starter 5.4.16)

Fredagseksperimentet
Kreative aktiviteter for børn og voksne,
hver 2. fredag kl. 15 - 17.
Se program på hjemmesiden.
Kontakt Sussi Madsen, tlf. 27 28 35 42
Tina Kvist Martinsen, tlf. 61 65 68 56
kirkebladet
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Sangcafé
Tirsdag den 19. januar kl. 19.00
Menighedsrådsmedlem Jens Jørgen
Berg vælger denne aften sangene. Et
langt og forskelligartet engagement i
kirkeligt arbejde på Viborgegnen, har
givet ham et bredt kendskab til sange
og salmer. Bl. a. har den svenske salmedigter Lina Sandells tekster og livshistorie, har gjort stort indtryk. Derfor
skal vi denne aften også synge en del af
hendes sange og salmer, og høre lidt om
hendes liv og forfatterskab. Fællessangen ledsages af kirkens organist på flyglet. Pris 25 kr. Alle er velkomne.
www.soendermarkskirken.dk

”Hjerting orgelbog”
Søndag den 24. januar kl. 19.30
Mikkel Andreassen, orgel. Fri entré
Denne aften skal vi stifte bekendskab med
et nyskrevet orgelværk fra 2014. Værket er
inspireret af skulptøren Robert Jacobsens
alterudsmykning i Hjerting kirke, som
består af en række figurer lavet af genbrugsjern belagt med guld. Mikkel Andreassen, der til daglig er organist ved Vor
Frelsers Kirke, Esbjerg, er både ophavsmand til værket og solisten ved koncerten.
Ribe ugeavis skriver: ”Mikkel Andreassen har skabt en fin musikalsk fortælling, der ligesom Robert Jacobsens
figurer er fyldt med små finurligheder.
En fortælling, som både erindrer os om
den virkelighed vi lever i, og minder os
om den rigdom vi jævnligt glemmer.”
Vi får en detaljeret gennemgang af musikken og billederne vises på storskærm.

kirkebladet

lessalmer og lytter til kormusik. Kirkens
kor bærer lys, der vil være levende lys på
altervæggen og alle får muligheden for at
tænde lys i kirkens lyskors.

Sognecaféaften
Kyndelmisse gudstjeneste
Tirsdag den 2. Februar kl. 19.00
På den 40. dag efter Jesu fødsel fejrer vi
kyndelmisse – lys messe. Læsningerne ved
denne gudstjeneste vil handle om lys, lyset som blev tændt i verden, da Jesus blev
født. Mellem læsningerne synger vi fæl-

Onsdag den 3. februar kl. 19.00
Jordemor, Charlotte K. Mansouri vil
denne aften holde oplæg om første hjælp
til de 0-8 årige. Alle er velkomne.
Se mere ved arrangementet den 27. nov.

Åben Café
Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og måske nørklerier vil være elementer i eftermiddagens program. Vi er 8-10 personer
hver gang. Der er plads til flere både
mænd og kvinder, så kig forbi caféen
på tirsdag. Alle er velkomne.

Fastelavnssøndag

I 2014 sendte vi ca. 50 tæpper, nogle
trøjer og sokker til Hviderusland og
Bulgarien. I år er der strikket ca. 25
tæpper på nuværende tidspunkt.
Har du garnrester, så modtages de gerne, endten tirsdage til Åben Café eller
de kan afleveres på kirkekontoret.

Søndag den 7. februar kl. 10.00
Søndermarkskirken inviterer alle – små
og store, unge og gamle – til Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og hyggeligt samvær, hvor menighedsrådet serverer pølser, saft, kaffe
og fastelavnsboller i Sognesalen.
Vi begynder med gudstjeneste tilrettelagt
for hele familien, hvorefter vi slår katten af
tønden. Når den sidste pind er nede, kårer
vi dagens kattekonger og dronninger.
Kom gerne festlige og udklædte – de
voksne må også gerne være udklædte.
Alle er velkomne!
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Kalender
fredag 20. november kl. 18.00

fredag 11. december kl. 17.00

fredag 5. februar kl. 18.00

Senior-Fredag. Efter middagen fortæller sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen om salmedigteren Brorson.

Børn fra sognet, vil opføre synge-spillet
”Jorden bli’r bedre i nat”

Senior-Fredag. Sognepræst emeritus Annelise Søndengaard fortæller om ”Skrækkelige kvinder og skønner møer i Biblen”

tirsdag 15. december kl. 16.30
torsdag 26. november kl. 19.00
Ønskesangcafé, ved Svend Aage Madsen og Lene Ø. Jungild ”Syng dig glad”.

fredag 27. november kl. 10.30
Barselscafé med babysalmesange og
baby og junior førstehjælp.

Julekoncert med Allan Mortensen og
Lene og Stephen Nørrelykke. Entré 75 kr.

søndag 29. november kl. 10.00
Efter gudstjenesten fejres 1. søndag i
advent med julemarked.

fredag 4. december kl. 17.15

Søndag 13. december kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i advent
Matt 11,2-10

Torsdag 31. december kl. 14.30
Trine Kofoed
Nytårsgudstjeneste
Matt 6,5-13

Søndag 31. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
Søndag Seksagesima
Mark 4,26-32

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

Søndag 13. december kl. 14.00
Præst, Daniel Søgaard Lind
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 3. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
Helligtrekonger søndag
Matt 2,1-12

Tirsdag 2. februar kl. 19.00
Trine Kofoed
Kyndelmisse - Lysmesse
Kirkens kor og organist

Søndag 22. november kl. 10.00
Trine Kofoed
sidste søndag i kirkeåret
Matt 25,31-46

Søndag 20. december kl. 10.00
Birgitte Thun
4. søndag i advent
Joh 1,19-28

Søndag 10. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag efter Helligtrekonger
Mark 10,13-16

Søndag 7. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Fastelavnssøndag
Luk 18,31-43 - Fastelavnsfest

Søndag 29. november kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag i advent
Luk 4,16-30 - Julemarked

Torsdag 24. december Juleaften
13.00 Birgitte Thun - Børn/familie
14:30 Trine Kofoed
16.00 Birgitte Thun

Søndag 17. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
Sidste søndag eft. Helligtrekonger
Joh 12,23-33

Søndag 14. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag i fasten
Luk 22,24-32

tirsdag 19. januar kl. 19.00
Sangcafé ved menighedsrådsmedlem
Jens Jørgen Berg, som vælger sangene.

november

fredag 22. januar kl. 18.00

Jul i kravle højde, for dagplejebørn og
forældre. Pjok og præsten fortæller.

Orgelkoncerten ”Hjerting orgelbog”
ved organist Mikkel Andreassen,
Esbjerg. Fri entré

torsdag 10. december kl. 10.00

onsdag 3. februar kl. 19.00

Jul i børnehøjde, for børn i 3-6 årsalderen
og deres børnehave, og andre voksne.

Sognecafeaften med salmesang og
baby- og juniorførstehjælpskursus.

kirkebladet

Fredag 29. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
Spaghettigudstjeneste
Tema: Lys

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.

søndag 24. januar kl. 19.30
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februar

Søndag 27. december kl. 10.00
Trine Kofoed
Julesøndag
Matt 2,13-23

Menigheden synger julen ind sammen
med Søndermarkskirkens Pigekor.

tirsdag 8. december kl. 10.00

-

Søndag 6. december kl. 10.00
Trine Kofoed
2. søndag i advent
Matt 25,1-13

Senior-Fredag

Senior-Fredag. Luciaoptog ved kirkekoret. Efter Julefrokosten er der bankospil og julehygge.

januar

Søndag 24. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
Søndag Septuagesima
Matt 25,14-30

torsdag 17. december kl. 19.00

Senior-Fredag. Efter middagen spiller
kirke- og kulturmedarbejder Rosa Lykke
Yde og organist Lene Østergaard Jungild,
op til fællesang.

-

Fredag 25. december kl. 10.00
Trine Kofoed - Juledag Joh 1,1-14
Lørdag 26. december kl. 10.00
B. Thun - 2. Juledag Matt 10,32-42

søndag 7. februar kl. 10.00

Nytårskoncert hvor organist Lene Ø.
Jungild spiller orgelmusik. Fri entré.

december
Torsdag 3. december kl. 19.00
Birgitte Thun
De ni læsninger
Kirkens kor og organist

Juletumle for sognets mindste og deres
forældre og bedsteforældre.

lørdag 2. januar kl. 15.00
lørdag 28. november kl. 15.00

Gudstjenester

Fastelavnssøndag er der fest og tøndeslagning efter gudstjenesten.

www.soendermarkskirken.dk
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Dietrich Bonhoeffer
Menighedsrådene
ved de seks folkekirker i Viborg
inviterer til 5
foredrag om den
tyske teolog Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945).
Det er teologisk undervisning. Formen er
den levende fortælling.
Der behøves altså ingen andre forudsætninger for at være med end lysten til at lytte.
De 4 første forelæsninger holdes
af Viborg Stifts
teologiske medarbejder Henning
Thomsen, under
overskriften:
”Bonhoeffer?
Teologen – for Helvede”
Henning Thomsen skriver: ”I overskriften er det vigtigt, at trykket lægges
rigtigt. Akkurat som det er tilfældet i
hele den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers liv og tænkning. Han valgte
konstant at gå, hvor gærdet var højest.
Og han udtrykte sig, så man lytter og
følger med. Ja, ”Efterfølgelse” er ligefrem titlen på hans mest udbredte bog.
Efter den tidlige berømmelse på universitetet i tredivernes Berlin, fulgte
kirkebladet

da også helt andre dage: med fængsling, forhør og henrettelse. Alligevel
ser Bonhoeffer selv en tydelig rød tråd
i sit korte, men fyldte liv. Én, der har
med Gud at gøre. Som håbet for menneskets menneskelighed. Det er denne
røde tråd, de fire første foredrag vil
forsøge at gengive.”

1. ”Den direkte vej til målet
– Ringkjøbing Landbobank”
Onsdag den 13. januar kl. 19.30 i
Sognegården ved Viborg Domkirke
Hvad er det, teologi kan, når den får
os til at lytte? Jo, den beskriver det
gammelkendte på ny. Kaster et nyt lys
over vores virkelighed, så den pludselig
bliver ny og anderledes. Den gør med
andre ord en verden til forskel.
– Sådan omtrent begyndte Bonhoeffer
sin undervisning. Vi fortsætter.

2. ”Gud findes ikke !! Han finder os.”
Onsdag den 27. januar kl. 19.30 i
Sct. Margrethes Gård, Asmild sogn
Omdrejningspunktet i alt hos Bonhoeffer er tanken om, hvem Gud er.
Og hèr er han både overraskende og
provokerende. Gud finder os et eneste
sted, siger han. I vores liv med hinanden. Fordi han selv vælger at blive
menneske.
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3. ”Personlig kristen er det sidste,
man bliver alene.”
Torsdag den 11. februar kl. 19.30 i
Houlkær Kirke
Hvad er vi altså som mennesker? Hvor
får vi vores identitet fra? Os selv eller
de andre? Nogle vil sige ”fra Gud” –
men hvor er han, når verden så åbenlyst mener, udmærket at kunne klare
sig selv? Skal han så blot bringes i spil
for at lukke de få huller i vores tilværelse, vi endnu ikke har styr på? Eller
er han virkelig ”midt i det hele”?

4. ”Kom som du er - og bliv som os?”
Torsdag den 25. februar kl. 19.30 i
Sortebrødre Hus, Søndre Sogn

5. Afsluttende
foredrag ved
skuespiller
Caspar Koch:
Tro, kamp og
kærlighed
Torsdag den 10.
marts kl. 19.30 i
Vestervang Kirkes mødesal
Alle aftner begynder kl. 19.30 og slutter
kl. 21.30, iberegnet en beskeden forfriskning til kr. 25.
Gratis adgang - tilmelding ikke nødvendig.
www.soendermarkskirken.dk

