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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

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

Organist
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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

- Jeg ville gerne lave en bibelsk historie.
Det skulle heller ikke være et plagiat af
noget andet. Den runde form er symbol
for evigheden, solen og livet, og for bønnen.
Interview med arkitekt Svend Frandsen

En bibelsk historie
Han var på en studietur ned gennem
Europa. Sammen med ham var to andre arkitekter, der også var sat på en
helt særlig opgave. Der skulle bygges
en kirke i den sydlige del af Viborg.
- På turen oplever jeg noget helt
fantastisk i en lille valfartskirke i
Ronchamp, ikke langt fra den tyskfranske grænse. Der var en utrolig
højtidlighed, jeg følte andagt, da vi
kommer ind i det rum. Det var det
der slog mig. Kunne jeg lave noget
lignende! Det har inspireret mig
meget. Et rum der lukker sig om sig
selv og udelukkende fokuserer på det
der foregår i kirken, –enten det er
barnedåb, bryllup eller begravelse,
men selvfølgelig især prædikenen.
kirkebladet

Svend Frandsen fortæller denne januardag, hvor vi sidder i Søndermarkskirken og ser på væggene, lyset, loftet,
alter væggen – ja, hele rummet.
Det er 35 år siden kirken blev indviet og
arkitekten fra dengang er stadig lige optaget af rummet og det, der foregår her.

Israels tolv stammer. Rummet er også
udvandringen fra Ægypten, og den
hvide del af alter væggen er ildsøjlen,
der om natten viste vej for israelitterne
på deres ørkenvandring, og skysøjlen,
loftet, himlen i kirken, der viste vej
om dagen. (2. mos 13. 21-22)

En bibelsk historie

Konfirmationsbibelen

- Jeg ville gerne lave en bibelsk historie. Det skulle heller ikke være et plagiat af noget andet. Den runde form er
symbol for evigheden, solen og livet,
og for bønnen.
Den bærende konstruktion er en tolvdeling, og det kan man se rundt i rummet, man kan se de tolv vederlag – de
tolv murede støttepiller, der holder de
tolv bjælker der bærer taget. Ligesom

Svend Frandsen vil gerne dokumentere
bibelstederne, derfor har han taget sin
gamle bibel fra 1938 med. Han fik
den i konfirmationsgave fra KFUM og
KFUK i Troldhede.
- Vi fik også et skriftsted, det er skrevet
ind forrest i bibelen: ”Bedre er lidet
med retfærd end megen vinding med
uret.” (ordsprogenes bog kap 15, 6)
læser han og smiler.
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gejstret for et nyt kirkebyggeri i Viborg.
- Man forhalede byggeriet, både byråd
og provst. Folk i området ville gerne
have en kirke, man havde holdt gudstjenester i skolens underetage i elleve år.
Men omsider gav byrådet sig. Resultatet blev, at man fik det lille stykke hvor
kirken nu ligger, menighedsrådet købte
et lille stykke af privatbanken, og man
fik lov at inddrage noget af sportspladsen, så der trods alt var lidt jord.
I Bibelen ligger mange små sedler, der
alle henviser til bibelsteder som indgår
i kirkebyggeriet.

Peters fiskedræt
Korssymbolet er et bærende element
i kirken, både i stolestader, alterbord, bordbenet og tværbjælken som
bærer bordpladen, alter væg, prædikestolen. Svend Frandsen peger på
de mange steder, hvor korset træder
frem i rummet.
- Den hvide farve i prædikestolen
symboliserer renhedens farve. Du ser
det også på orgelfacade og nummertavler. Og selve rummets udsmykningen med skibene er Peters fiskedræt.

En lukket bygning
Svend Frandsen tøver lidt og ser op i
mod loftet
- Men lige at bygge en kirke, sådan
omkring tre veje, det er nu sin sag.
Det var egentlig derfor tanken om
at det skulle være en lukket bygning
opstod. Vinduer og lysåbninger ville
betyde at trafikken i den grad ville forstyrre gudstjenesten. Derfor den runde
bygning

kirkebladet

Er der noget du ville gøre anderledes,
hvis du skulle bygge kirke igen?
- Her i kirken, kunne jeg godt tænke
mig at knæfaldet ved alteret var mere
som en rund bue og ikke de rette linjer, som det er nu.
Har du et fødselsdagønske for kirken?
–At den også i fremtiden bliver passet
lige så godt som hidtil. Jeg fornemmer,
at der er en virkelig god menighed her.
Mit ønske er også, at det må forblive
sådan og at menigheden må vokse.

Lang proces
Palmesøndag 1981 blev kirken indviet
til gudstjenestebrug. Men forinden
havde det været en lang proces, at få
tilladelse til at bygge kirke i Sydbyen.
Flere steder var blevet forslået, men de
besluttende myndigheder var ikke be-

formålet. Man oplever gudstjenesten
på en god måde. Jeg oplever faktisk,
at gudstjenesten er for mig alene, når
jeg sidder i kirken. Det tror jeg mange
oplever. Det skyldes at rummet er så
intimt som det er.
Det buede er det favnende, det har
en vis betydning. Man kommer til at
komme hinanden ved.

Hvordan føler du det, når du det når du
er til gudstjeneste her?
- Det er en stor oplevelse, en glad oplevelse, jeg har stadigvæk en fornemmelse af, at kirkerummet er rigtigt til
4

Viborg Natkirke, i Domkirken
Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

Fælles sogneaftner
Menighedsrådene ved de seks folkekirker i Viborg inviterer til de sidste
2 af 5 foredrag om den tyske teolog
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).
4. ”Kom som du er - og bliv som os?”
Torsdag den 25. februar kl. 19.30 i
Sortebrødre Hus, Søndre sogn
Er løsningen så ”kirken” – måske ”menigheden” – som den mindre, udvalgte
skare? Eller bliver det ikke også for selvtilstrækkeligt. Men hvis det gør, hvad er
der så tilbage? Ja – det er det spændende!
5. Afsluttende foredrag ved skuespiller
Caspar Koch: Tro, kamp og kærlighed
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i
Vestervang Kirkes mødesal
Skuespiller Caspar Koch er kendt for
sine dramatiske fortolkninger af f.eks.
Markusevangeliet, disciplen Peter og
Kaj Munk. Han har også levet sig ind i
Dietrich Bonhoeffers liv og teologi og
skrevet et stykke drama herom, hvori
han bl.a. lader Bonhoeffer og Kaj
Munk møde hinanden. Dette stykke
drama får vi ikke, men derimod Caspar Kochs foredrag på baggrund af
stykket om Bonhoeffers liv, tro, kamp
og kærlighed.
Alle aftner begynder kl. 19.30 og slutter
kl. 21.30, iberegnet en beskeden forfriskning til kr. 25.
Gratis adgang - og tilmelding er ikke
nødvendig.
kirkebladet

Menighedsrådet
Efter 3 år som formand
for menighedsrådet, ønskede Poul Erik Heegaard
at overlade pladsen til et
andet medlem. Jeg blev
valgt og tiltrådte ved kirkeårets begyndelse 1. søndag i advent. Poul Erik er
meget aktiv i både ældresag og ældreråd
og ønskede lidt mere tid til disse opgaver. I menighedsrådet har vi været meget
tilfredse med Poul Eriks styring af både
økonomi og møder og er glade for, at
han fortsætter som menigt medlem.
Vi har i menighedsrådet mange forskellige opgaver og i den forløbne periode
har vi bl.a. arbejdet med kirkens visioner, hvor et fokusområde har været at
åbne kirken mest muligt for alle i Søndermarken. Derfor er det for mig en
stor fornøjelse at besøge kirken, når der
f.eks. holdes babysalmesang og spaghettigudstjenester. Til disse arrangementer
er der mange unge forældre med deres
børn. Jeg havde aldrig troet, at vi skulle
få en FDF kreds op at stå i Søndermarken, men nu er den der og allerede med
30-40 børn som deltagere.

– det var en dejlig oplevelse.
Tak til alle de frivillige og et godt
samarbejdende personale i kirken,
der har gjort dette muligt. Ligeledes
kernen i arbejdet, at vi har en gudstjeneste hver søndag, hvor vi heldigvis
også modtager mange børn og voksne
til dåb og nadver.
Vi har i det forløbne år fået skiftet
vor belysning ud til LED, hvilket giver en lysere kirke og en væsentlig besparelse på elregningen. Dette arbejde
gøres færdig i januar, hvor den snart
40 år gamle styring af lyset udskiftes.

Dertil kommer alle de andre aktiviteter for forskellige aldersklasser. Jeg
havde den glæde og fornøjelse at vælge sange til en sangcaféaften i januar

Allerede nu er vi begyndt at tænke på
det kommende menighedsrådsvalg i
efteråret. Har du lyst til at give et nap
med og medvirke til at åbne kirken
yderligere, så kan du allerede nu kontakte undertegnede eller et af de andre rådsmedlemmer, som du finder på
side to i bladet. Vi holder 8-9 møder
om året og det foregår i en uformel
og rar stemning, selv om vi gerne diskuterer for og imod inden handling.
Skulle du sidde inde med en god idé
eller kritik, god eller dårlig, så er du
også velkommen.
God fornøjelse og velkommen i Søndermarkskirken.
- Formand, Jens Jørgen Berg
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Det sker

Sangcafé

hver uge er leder af to studiekredse.
Ib har senest været ansat ved Viborg
Amt; men blev pensioneret, da Viborg
Amt blev til Region Midtjylland. Han
beskæftiger sig gerne og meget med lokalhistorie, og er ugentlig frivillig hjælper på Museet. Ib hjælper til i pensionistforeningen med musik og it arbejde.
Fællessangen ledsages af organist Lene
Ø. Jungild på flyglet. Pris inkl. kaffe 25
kr., og der kan købes øl, vand og vin.

onsdag den 24. februar kl. 19.00
Ulla Serup Thomsen, der er barn af
krigen, datter af en familie af modstandsbevægelsen, har i 31 år været læi Søndermarkskirken
rer på Søndre Skole, speciallærer og leder af specialcenteret. De seneste 15 år
har bl.a. handicappolitik fyldt hendes
tid. I mange år var det FPF i Søndermarken. Ulla vælger sangene til denne
aften og fortæller om sine valg. Fællessangen ledsages af kirkens organist på
flyglet. Pris 25 kr. Alle er velkomne.

Sangcafé

En vigtig del af den danske kulturarv er de ”danske sange”
eller med andre ord ”den danske sangskat” som er helt unik
for Danmark. Vi kan alle nikke genkendende til erindringer
som “Jeg hørte sangen første gang som barn hjemme i mine
forældres stue” eller sangen der frembringer minder om en
hel speciel oplevelse.

I løbet
sensommeren
ogog
efteråret
af vinteren
foråret inviterer Søndermarkskirken til
3 sangcafé-aftner, hvor indbudte gæster på skift vil præsen2
tere sange fra Højskolesangbogen som netop rører deres
hjerter ledsaget af kirkens organist ved klaveret.

Torsdag den 11. september kl.19.00 - 21.00
Torsdag
22.
januar kl. 19.00 - 21.00
v/Anna ogden
Peder
Dueholm
Aftenens vært er SAM (Svend Aage Madsen)
Anna og Peder præsenterer sange som er årstidsbestemte
og sange om Danmark, Jylland og jyderne.

Denne
der være
Anne ogaften
Pedervil
Dueholm
er ønskekoncert.
pensioneret men har tidligMedbring
dinesigønsker
til hvad vidomstolene
skal synge
ere beskæftiget
med henholdsvis
ogfra
Viborg
Højskolesangbogen.
Gerne suppleret med, hvorfor
skolevæsen (Søndre skole).
netop den sang betyder noget for dig.

Søndermarkskirkens 35 års fødselsdag
fejres søndag den 20 marts. I dagens
anledning vil der være en let frokost,
kaffe og lagkage.
Prisen for dette er 35 kr. for voksne,
børn og konfirmander er gratis.
Børn der deltager til fødselsdagen, kan
lave og pynte deres egen lagkage.
Kirkens pigekor vil synge for, på et par
fødseldagssange, efter frokosten.

Påskemiddag

Onsdag den 8. oktober kl.19.00 - 21.00
v/Ruth og Erik Dolmer

Ruth og Erik har valgt aftenens sange. Ruth har været

beskæftigelsesvejleder
ved Viborgkl.
Kommune
ved
Onsdag
den 18. februar
19.00 primært
- 21.00
Plejehjemmet Sct.
Ibsgaard.
v/Flemming
Stentoft
og Birgittte Thun

Erik Dolmer har været Sognepræst i den sydlige bydel fra
1974 til 1998. De første år som præst i Søndre Sogn og

Flemming
ved TV Midt
i kirkesalen er
påprojektmedarbejder
Søndre skole. Efter indvielsen
af SønderVest,
og Birgitte
sognepræst
Søndermarkmarkskirken
i 1981ervar
Erik Dolmerved
sognepræst
der.
skirken. De har begge en stor sangtradition med
11.nordlige
november
kl.19.00
- 21.00
iTirsdag
bagagen,den
fra det
jylland
til Sydslesvig.
v/Anja
Brejner
Højgaard
Der
bliver
kendte
sange; men også plads til at lære
nogle af dem, som vi ikke synger så meget.
Anja kommer og styrer slagets gang ved efterårets sidste
sangcaféarrangement. Anja har i næsten 13 år været ansat
på Søndre Skole som musiklærer og har i den forbindelse

arbejdet
tæt25
sammen
med Søndermarkskirken omkring
Det
koster
kr at deltage.
flereer
projekter
det traditionelle
julekrybbespil.
Der
Kaffe, Tebl.a.
og snacks
på bordene
ad libitum. For
ganske nyligt har hun skiftet sit arbejde i folkeskolen ud
Derudover
er der mulighed for at købe vin, øl og vand.
med en stilling som musikskolekoordinator i Skive.

Vore indbudte gæster glæder sig alle til at præsentere og
fortælle om netop Deres udvalgte sange fra Højskolesangbogen. Der vil i aftenens løb tillige være mulighed for at
synge sange ønsket af det fremmødte publikum.
Arrangementerne foregår i Sognesalen som i aftenens anledning er omdannet til en hyggelig café med opdækkede
borde med rødternede duge. Der vil være mulighed for køb
af kaffe, vand samt et glas vin.
Alle er velkommen!

Sangcafé

De ni læsninger før påske

Onsdag den 16. marts kl. 19.00
Ib og Linda Thanild vil denne aften
vælge sange, som har betydning for
dem. De har boet i Teglmarken i 45 år,
og Linda har været folkeskolelærer i 38
år, heraf de 33 år på Søndre skole.
Hun er i dag formand for pensionistforeningen ”Ide og Udviklingscenter
for Viborg Pensionister”, hvor hun

Torsdag den 17. marts kl. 17.00
Musikgudstjeneste
Som forberedelse til passion og påske
skal vi høre af Jesu lidelseshistorie i ord
og toner arrangeret for kor og klaver af
Jacob Lorentzen. Der er også indlagt
fællessalmer bl.a. vores prægtige ”Hil
dig, Frelser og forsoner”. Bemærk venligst tidspunktet kl. 17.00

kirkebladet

35 år fødselsdag

6

Skærtorsdag den 24. marts kl. 18.00
Efter gudstjenesten skærtorsdag står bordet dækket til påskemiddag i sognesalen.
Sammen med Viborg Y’s Mens klub
og frivillige ved kirken er der grillet
lammekølle, kogt hamburgerryg og
kokkereret til en lækker buffet. Alle er
velkomne. Pris 60 kr. børn gratis. Tilmelding seneste 17. marts.

www.soendermarkskirken.dk

med satser fra Johannes Ockeghems
store messe Missa Mi-Mi. Johannes
Ockeghems er det 15-århundredes
fransk-flamske kontrapunkt-guru. Den
80-årige Arvo Pärt er vor tids estiske
minimalisme-magiker. Entré: 100 kr.
De to følgende koncerter er en del af
”Viborg Internationale kirkemusikfestival”. Organisterne ved de seks kirker i
Viborg der står bag festivalen og garanterer for kvaliteten. Missionen er at bringe
nyt liv i det bedste af kirkemusikkens
enorme repertoire. Se mere på hjemmesiden www.viborgfestival.dk mht.
program, bestilling af nyhedsbrev og
køb af billetter.

Orgelkoncert
Mandag den
4. april kl. 19.30
Til denne koncert
skal vi opleve en
af Danmarks bedste orgelspillere,
nemlig domorganist Hanne Kuhlmann,
ansat ved Vor Frue kirke, Domkirken i
København. Hun vil her spille musik af
bl.a. J. S. Bach og ny musik af den lokale
Morten Ladehoff. Hannes cv indeholder
en stor og omfattende koncertvirksomhed og omfatter en stribe internationale
priser. Der er gratis adgang til koncerten.

Tumle-spaghettigudstjeneste
Festivalskoncert
Lørdag den 2. april kl. 16.00
Vokalensemblet Ars Nova Copenhagen og dirigent Poul Hillier.
ARS NOVA Copenhagen er et af verdens førende vokalensembler inden
for især tidlig og ny musik. Ensemblet
består af 12 professionelle sangere og
dirigeres af kunstnerisk leder og chefdirigent Paul Hillier. Til denne koncert
sammenflettes motetter af Arvo Pärt
kirkebladet

Tirsdag den 5. april kl. 16.30
For sognets allermindste børn ifølge
med deres familier. Vi skal holde en
kort gudstjeneste om tiden, hvor alting
igen begynder at spire og gro. Vi skal
synge, lytte, lege og plante en blomst,
som vi derefter kan se vokse og gro.
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 20281262 (gerne sms) eller til
soendermark.sogn@km.dk
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Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:
Tirsdag den 19. april 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. 2028 1262
Skriv til soendermark.sogn@km.dk

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 20. april kl. 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.

www.soendermarkskirken.dk

Fredagseksperimentet.

Barselscafé

Spaghettigudstjeneste

Fredag den 29. april. kl. 10.30
Giv din baby en sanseoplevelse! Hvad
er sansemotorik og hvordan kan man
bruge det i hverdagen. Kom og få fællesskab og input og oplev de gavnlige
effekter ved stimulering af babyer og
småbørn sanseapparat.
Denne gang vil der også både være
salmesang, undervisning og caféstemning med kirke- og kulturmedarbejder Rosa Lykke yde og Jordemoder
Charlotte K. Mansouri.
Undervejs vil der være kaffe, the, vand og
boller. Pris kun 10 kr. - for kaffe og boller.
Tilmelding nødvendig senest dagen før,
og kan ske på 20281262 (gerne sms)
Eller på soendermark.sogn@km.dk

Fredag den 13. maj kl. 17.00
For børn ifølge med deres familier.
Kom til en børnegudstjeneste for både
store og små om himmelfart. Vi skal
synge, lytte og lave en aktivitet om den
dag Jesus steg til himmels. 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
20281262 (gerne sms) eller til
soendermark.sogn@km.dk

Akvarel-værksted
Hver onsdag kl. 9.30 - 12. I lokalerne
i underetagen. Vi maler og hygger
sammen. Du medbringer selv malegrej
og formiddagskaffe.
Alle er velkomne.
kirkebladet

Sæsonen indledes med påsketema fra
januar til marts, hvor vi vil eksperimentere med forskellige materialer.
Vi vil forvandle papir, pinde, træ, maling, gips, garn og genbrugs materialer
til æg, påskelygter og bevingede væsner.
I april starter vi for 3. gang op med
forberedelserne til årets Fredagsrally.
Værkstedet vil være åbent fra april og
indtil løbsdatoen; vi vil lave hold, sy
hold-veste som skal dekoreres med
holdnavne og logoer, reparere og forbedre de nuværende biler.
Alle er velkomne til at udfordre det
vindende hold fra 2015, og få muligheden for at overtage vandrepokalen
fra sidste års vindere.
Rallyet afholdes fredag den 24. juni 2016.
Skulle man have en forældre eller bedste forældre der kunne have lyst til at
give en hjælpende hånd, med forberedelserne til årets rally, er man meget
velkommen. Kommende datoer er:
12/2, 26/2, 11/3, 8/4, 29/4, 13/5.

Senior-Fredag
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.
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Åben Café
Café med strik og nørklerier i Sognesalen, hver tirsdag kl. 14.00-16.00
Alle som har lyst til fælles samvær,
frisklavet kaffe, en bolle eller strikkeri i
sognesalen. Vi strikker tæpper til børnehjem i Polen og vi har fået doneret
garn til formålet. Vi har også både en
avis og et spil kort hvis nogen skulle
have lyst til det, i stedet for at strikke.
Vi glæder os til at se så mange som
muligt. Så vidt det er muligt deltager
der enten en præst eller en anden af
kirkens ansatte til kaffen og så vil der
være mulighed for en kort andagt og
fælles højskolesang. Alle er velkommen

Kommer der nogen i kirken?
Vidste du, at der det seneste år blev afholdt 341 arrangementer i kirken?
Det er stort set ét om dagen.
Der har været 15.510 personer i Søndermarkskirken til de 341 ting, der er
sket. Det betyder, at der har været 45
personer hver gang. Så man må sige,
at kirken langt fra står tom. Dertil
kommer alle dem, som ikke bliver talt.
kirkebladet

Dem som slår vejen forbi, fordi de skal
kikke på Hærvejstæppet, sidde i stilhed
i kirken, eller de der ønsker svar på et
spørgsmål på kirkekontoret. Heller ikke
dem som deltager i konfirmandforberedelse eller går til minikonfirmand
er talt med. Søndermarkskirken har
åbent hver dag hele året rundt og i gennemsnit kommer der 100 personer om
ugen, som slet ikke bliver talt. Det er da
meget godt.
Søndermarkskirken har det som en del
af sin vision, at ville være et naturligt
sted for og del af Sydbyen, hvor alle er
velkomne. En del af kirkens visioner er
også, at møde behov i sognet, som de
opstår. I kirken kommer de helt små
til babysalmesang sammen med deres
forældre. De fortsætter sammen til kirkesang og bevægelse. Det er en aktivitet, der er opstået, fordi forældrene har
efterspurgt, at komme i kirken efter at
babysalmesang er slut.
Mødet hvor ønsker og behov kan siges
højt er Menighedsmødet. Det finder i
år sted, lørdag den 21. maj. Her er du
velkommen til at komme og dele dine
idéer og ønsker for Søndermarkskirken
med menighedsrådet, så de på sigt, kan
blive en del af visionerne.
Hver søndag er der højmesse kl. 10.
Det vil sige, at der er højmesse 52
gange på et år. Og til højmessen er der
i gennemsnit 65 mennesker forsamlet.
Og langt de fleste søndage er der også
et eller flere børn, der skal døbes.

Og juleaften, hvor der er rigtig mange mennesker i kirke, var der mere
end 1000 personer.
Der bor knap 40.000 mennesker i Viborg. Ifølge vores tællinger svarer det til
at halvdelen af byens befolkning kommer i Søndermarkskirken én gang om
året. Man kan også udlede af tallene, at
sognets ca. 5.600 medlemmer møder
op i kirken 3-4 gange om året. Det er vi
glade og tilfredse med, men der er selvfølgelig altid plads til én til.
Trine Kofoed.
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”De seks kirker”
Marathongruppen, som er en gruppe
løbere under Viborg Atletik og Motion, havde i forbindelse med søndagstræningen lagt vejen forbi de seks
folkekirker i Viborg herunder Søndermarkskirken.
Ruten gik fra atletikstadion på Vinkelvej til Asmild Kirke og via Houlkær Kirke til Vestervang Kirke og ud
til Søndermarkskirken. Herfra ind til
Sortebrødre Kirke og Viborg Domkirke inden afslutning på atletikstadion –
en dejlig løbetur på i alt 18 km.

Kalender
onsdag 24. februar kl. 19.00

torsdag 24. marts kl. 18.00

fredag 29. april kl. 18.00

Sangcafé ved tidligere lærer, Ulla Serup
Thomsen, Viborg.

Efter gudstjenesten skærtorsdag kl.
16.30, inviteres til påskemiddag i Sognesalen. Pris 60 kr.

Seniorfredag. Quiz ved Finn Hessellund, Viborg.

torsdag 25. februar kl. 19.30
Fællessogneaften om Dietrich Bonhoeffer
i Sortebrødre Hus, Søndre sogn.

fredag 13. maj kl. 17.00
fredag 1. april kl. 18.00
Seniorfredag. Else Christensen om
”Danmark rundt på motorcykel”

Spaghettigudstjeneste for børn ifølge
med deres familier.

fredag 4. marts kl. 18.00
Seniorfredag. Tidligere sognemedhjælper
Grethe Bjærre fortæller om ”Frans af Assisi og viser billeder fra Rom og Assisi”.

lørdag 2. april kl. 16.00

torsdag 10. marts kl. 19.30

mandag 4. april kl. 19.30

Fællessogneaften om Dietrich Bonhoeffer
i Vestervang Kirkes mødesal

Orgelkoncert med domorganist ved
Vor Frue Kirke i København, Hanne
Kuhlmann. Gratis adgang.

Festivalskoncert med vokalensemblet
Ars Nova Copenhagen. Entré 100 kr.

onsdag 16. marts kl. 19.00
Sangcafé ved tidligere lærer Linda og
Ib Thanild, Viborg

tirsdag 5. april kl. 16.30

torsdag 17. marts kl. 17.00

Tumle-spaghettigudstjeneste for sognets allermindste børn ifølge med deres familier. Pris 25 kr. for voksne.

De ni læsninger før påske. Musikgudstjeneste ved kirkens pigekor og organist.

fredag 15. april kl. 18.00

fredag 18. marts kl. 18.00
Seniorfredag. Sognepræst Trine Kofoed
”En aften om Viborg under Reformationen”

Seniorfredag. Mission Afrika Ambassadør, Laurits Mosegaard, fortæller med
ord og billeder om sine ture til både
Nigeria og Mali

fredag 29. april. kl. 10.30
søndag 20. marts kl. 10.00
Efter festgudstjenesten fejres Søndermarkskirkens 35 års fødselsdag med
frokost og lagkage. Pris 35 kr.
kirkebladet

Barselscafé. Giv din baby en sanseoplevelse! Babymassage ved Jordemor C.K.
Mansouri
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Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Tirsdag den 23. februar kl. 19.00
Torsdag den 17. marts kl. 19.00
Onsdag den 27. april kl. 19.00
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.

februar
Søndag 14. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag i fasten
Luk 22,24-32
Søndag 21. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
2. søndag i fasten
Mark 9,14-29
Søndag 28. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i fasten
Joh 8,42-51
www.soendermarkskirken.dk

Gudstjenester
marts

-

april

-

maj

Søndag 6. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
Midfaste
Joh 6,24-37

Mandag 28. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
2. Påskedag
Joh 20,1-18

Fredag 22. april kl. 10.00
Trine Kofoed
Bededag
Matt 7,7-14

Søndag 13. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
Mariæ Bebudelses dag
Luk 1,46-55

Søndag 3. april kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter påske
Joh 21,15-19

KONFIRMATIONER
Søndag 24. april kl. 10.00 TK
Søndag 1. maj kl. 9.00 BT
Søndag 1. maj kl. 11.00 BT

Søndag 20. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
Palmesøndag - 35. fødselsdag
Mark 14,3-9 el. Joh 12,1-16

Tirsdag 5. april kl. 16.30
Birgitte Thun
Tumle - spaghettigudstjeneste
Tema: At spire og gro

Torsdag 5. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Kristihimmelfartsdag
Luk 24,46-53

Torsdag 24. marts kl. 16.30
Birgitte Thun
Skærtorsdag
Joh 13,1-15

Søndag 10. april kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter påske
Joh 10,22-30

Søndag 8. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
6. søndag efter påske
Joh 17,20-26

Fredag 25. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
Langfredag
Luk 23,26-49 el. Joh 19,17-37

Søndag 17. april kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter påske
Joh 14,1-11

Fredag 13. maj kl. 17.00
Birgitte Thun
Spaghettigudstjeneste
Tema: Himmelfart

Søndag 27. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
Påskedag
matt 28,1-8

Søndag 17. april kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 15. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
Pinsedag
Joh 14,15-21

kirkebladet
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Konfir
og tem mandweek
end
adage

Del din søndag med
verdens fattigste kvinder
Når Søndermark Sogn igen sender
frivillige indsamlere på gaden ved den
årlige Sogneindsamling, er fokus på
verdens fattigste kvinder. Mange af
dem er lige nu på flugt.
80 % af verdens næsten 60 mio. flygtninge er kvinder og børn. Når samfund bryder sammen, og kvinder og
piger tvinges på flugt, er de meget sårbare. Familien og de netværk, som gav
tryghed hjemme i lokalsamfundene,
er brudt sammen. Familier er spredt,
klaner brudt op, og kvinder uden familiens beskyttelse er i stor risiko for
voldtægt og andre former for vold.
Også i flygtningelejrenes relative sikkirkebladet

kerhed er kvinder og piger sårbare. I en
flygtningelejr er man fange i sit eget liv.
Alt sættes på pause, og det eneste, man
kan gøre, er at vente. Vente på løsninger på konflikter, man ingen indflydelse
har på. Konflikter, der måske slet ikke
er udsigt til løsning på overhovedet.
Håbløshed og frustration, mangel på
mad, uddannelse og muligheder fører
ofte til konflikter og overgreb i lejrene,
og mange synker hen i apati og mister
troen på, at det nytter at gøre en indsats.

Vi kan altid bruge flere frivillige indsamlere,” siger indsamlingsleder Flemming Stentoft.
Meld dig som indsamler d. 13. marts
hos kirkekontoret, mobil 2028 1262
soendermark.sogn@km.dk

”Der har aldrig været så mange flygtninge i verden som nu, og vi kan selvfølgelig ikke hjælpe dem alle. Men vi
kan hjælpe nogle af dem. Så kom og
vær med søndag d. 13. marts kl. 11.30.
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