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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.
Sognepræst Birgitte Thun
Præsteboligen, Tyttebærvej 37,
træffes hverdage på tlf. 29 33 62 90
e-post: abha@km.dk
(mandag fri) (Studieorlov 1. sept.-30. nov.)
Sognepræst Karen Stubkjær
træffes i kirken efter aftale.
træffes hverdage på tlf. 21 30 38 40
e-post: kjns@km.dk
(mandag fri) (Vikar 1. sept.-30. nov.)
Sognepræst Trine Kofoed
træffes i kirken efter aftale.
træffes hverdage på tlf. 29 33 64 04
e-post: trkr@km.dk
(mandag fri)

FDF 3. Kreds, Søndermarken
Kredsleder: Michael Hjorth, tlf. 86603522

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. 22 74 61 74
Næstformand Svend Aa. Madsen
Enghaverne 11,
tlf. 30 35 34 24
Kasserer
Inger L. Sønderriis
Kamillevej 4,
tlf. 21 22 26 39
Kirkeværge Tina Kvist Martinsen
Ålekrogen 7,
tlf. 61 65 68 56
Personalekontaktpers. Sussi Madsen
Teglmarken 171, tlf. 27 28 35 42
Viborg Kirkegårdsbestyrelse
Poul Erik Heegaard tlf. 86 63 92 82
Mette Agerbo
tlf. 28 15 40 34
Aktivitetsudvalg
Jens Mosekjær
tlf. 22 35 05 14
Karen Jensen
tlf. 61 78 83 30
Kirke- og præsteboligudvalg
Mette S. Sunesen tlf. 42 91 03 40
KIRKERADIOEN
er blevet internetradio.
www.kirkeradio.dk
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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
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 og foto: Flemming Stentoft

Naturens
gavmildhed
Karen Johanne Neergaard Stubkjær
på en bænk i haven ved bispegården

Høsten har altid haft stor betydning
for Karen Stubkjær, der i efterårets
tre måneder er vikar for sognepræst
Birgitte Thun.
Kirkebladet møder Karen Stubkjær en
fredag formiddag sidst i juni. Vi har
købt nogle af tidens friske grøntsager
og er gået en tur op på bakken bag
Søndre Skole, for at tage et billede til
forsiden. Her er der udsigt til kirken
og markerne længere ud. Med nye gulerødder i favnen, falder det nemt at
svare på spørgsmål om høst.

juni, genkalde mig august og september måneders særlige duft af korn.
Det er måneder fulde af naturens gavmildhed - en gavmildhed, vi alle lever
af hele året igennem. I min barndom
hentede vi også rigtig meget fra vores
køkkenhave til middagsbordet.
Vi sad på skamler og nærmest ”malkede” frugtbuskene, min far kom ind
med nyopgravede gulerødder og kartofler. Og at få lov til at plukke varme solmodne tomater i drivhuset til augustmadpakken var helt vidunderligt.

Hvad betyder høsttiden for dig?
- Den har altid haft stor betydning for
mig. Jeg er opvokset på landet, først
i Sdr. Felding og siden i Vejrum ved
Struer. Og derfor kan jeg også her i

Vi bevæger os ned gennem skolens
gård, hvor de store elever leger med de
små. Det ser meget organiseret ud på
denne sidste skoledag inden ferien.
Vi går ind i kirken.

kirkebladet
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Var der en særlig måde, høsten blev
fejret på?
-Jeg er sikker på, at der blev holdt
høstfester. Men selv husker jeg egentlig bare høstgudstjenesten. Den var
noget helt særligt. En af de største
gudstjenester i årets løb. Der så man
folk fra gårdene, som ellers ikke kom
så tit. Der var ”offergang”, hvilket vil
sige, at man gik op til alteret med en
kuvert med penge til et godt formål.
Det gjorde stort indtryk på mig at se
de her landmænd gå op med deres
takkegave, når vi efter prædikenen
sang f.eks. ”Nu falmer skoven” eller
”Vi pløjed og vi så’de”.
Og der kom mange penge ind.

www.soendermarkskirken.dk

Vi pløjed og vi så’de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
Den Danske Salmebog nr. 730
Jacob Knudsen 1891.
Vi nynner omkvædet fra salmen ”Vi pløjed og vi så’de”. Et omkvæd som mange
sikkert forbinder med at synge til bords.
Måske en tradition der ikke er fulgt med
den store vandring fra land til by.
Vil bymennesker nu om stunder forbinde
noget tilsvarende med høst?
- Jeg tror, at det giver rigtig god mening at fejre høstgudstjeneste - også
kirkebladet

for mennesker, der ikke har haft høsten sådan meget tæt på i løbet af deres
opvækst. Jeg mindes, hvad Margrethe
Auken engang har sagt om det. Hvis
man gennem det meste af sit liv har
fået lov til at synge ”Nu falmer skoven”
og andre gode høstsalmer og -sange, så
har man høstens duft og smag med sig
dybt inde. Så er det lejret i os, det her
med, at vi er dybt afhængige af naturens gang og Vorherres godhed. Så kan
man selv inde på den københavnske
stenbro forbinde en masse med det at
fejre høstgudstjeneste. Salmerne sætter
gang i både høstoplevelse og taknemmelighed. Det er ikke en selvfølge - alt
det, der ligger henne på supermarkedets grøntsags hylder.
Tak for det alt sammen, Gud!
Og hvad med offergang og indsamling?
Offergangen er nok afskaffet mange
steder, men indsamlingen forhåbentlig
ikke. For taknemmelighed og glæde
skulle jo gerne smitte! Ved høsttid kan
jeg ikke lade være med at tænke på alle
de steder på vores klode, hvor høsten
slår fejl, og mennesker må gå sultne
i seng. Vi er SÅ privilegerede i vores
del af verden. Vi har så meget mad,
at vi årligt smider tonsvis af fødevarer
væk. Det må være en stor opgave for
kirken at gå foran i bekæmpelse af det
her kolossale madspild, men også at
få samlet penge ind, så verdens mange
fattige kan få mad på bordet. Det er et
tema, der er aktuelt året rundt. Men
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særlig her i høsttiden skal vi mindes
om, hvor vigtigt det er, at vi passer på
hinanden og vores klode. Vi har alle
fået bare ét menneskeliv. Det er NU,
vi skal tage os af hinanden.

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
Vers 5 fra Den Danske Salmebog nr. 729
Nu falmer skoven trindt om land
N.F.S. Grundtvig 1844.

Karen bor i Viborg
Gift med biskop Henrik Stubkjær
Har fire børn, hvoraf den yngste er
hjemmeboende
Har været sognepræst i Langenæskirken Aarhus
Studenterpræst i Aarhus Stift.
Sognepræst i Haslev fra 2004 til 2014.
Vikariater i Aarhus og Viborg Stift,
nu i Søndermarkskirken

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Tirsdag den 27. september kl. 19.00
Onsdag den 26. oktober kl. 19.00
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.

www.soendermarkskirken.dk

Menighedsrådet
Menighedsrådsformand,
Jens Jørgen Berg

Størst af alt er kærligheden:
Paulus skriver i sit Første Korintherbrev i vers 4,” Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind”. Vers 7, ”Den
tåler alt, tror alt, håber alt, udholder
alt.” Og slutter i vers 13 med de kendte ord ”Størst af alt er kærligheden.”
I disse tider, hvor den ene hadhandling
efter den anden strømmer ind gennem
aviser, radio og TV, så er det rart, at
der er trøst at finde i den kærlighed,
som vi gerne skulle praktisere som
kristne. For de ramte/ofre/efterladte
i vore nabolande og andre steder vi
normalt sammenligner os med, er det
naturligvis sværere at se nogen kærlighed i disse handlinger. Her er det, at vi
som forstandige mennesker skal huske,
ikke at kæmme alle anderledes troende
mennesker over en kam. Slut med
ondskaben for denne gang.

Valg til menighedsrådet
den 8. november 2016:
Valgbestyrelsen har været på kursus i
juni, for at få lidt input om datoer og
tidsfrister – og hvordan vi finder de
bedste nye kandidater til valget. Jeg deltog på landsmødet på Nyborg Strand
kirkebladet

den 10-13. juni, hvor også valget var på
dagsordenen. Blandt andet talte vores
kirkeminister Bertel Haarder om det
store arbejde, som 12.500 menighedsrådsmedlemmer i landets 2170 sogne
udfører landet over. Han havde godt
styr på alle de forskellige aktiviteter,
som arrangeres i kirkerne og var specielt
begejstret over arbejdet med de yngste
aldersklasser lige fra minikonfirmander
til babysalmesang og spaghettigudstjenester. Han går meget ind for, at de
enkelte råd skal have lov til at lave deres egne aktiviteter og befries for tunge
administrative byrder. Det kan vi som
rådsmedlemmer kun hilse velkommen.

ninger. Det gør, at vi mange gange kan
drage berigede hjem fra et møde i rådet,
hvor vi forhåbentligt har set en sag fra
alle sider og kan blive enige om en fælles
løsning på sagen. Så alle med en bred viden om tingene kan gøre gavn i rådet og
vil være mere end velkommen. Det kan
være en med gode ideer om vores fremtidige udvikling i Søndre Bydel.

Vi har tradition for at lave aftalevalg
her i kirken, jeg tror det er 25-30 år
siden, vi sidst havde kampvalg.

Offentligt orienteringsmøde

Her i Søndermarkskirken har vi en ekstern regnskabsfører, der i samarbejde
med kasserer og kordegn, udfører det
”grove” arbejde. Vi har i rådet 10 læge
medlemmer, de to præster og en medarbejderrepræsentant og der vil i år være
afgang på grund af alder, så vi kommer
til at mangle 4-5 nye ansigter i rådet. Vi
kunne godt tænke os, at få en kyndig
i markedsføring og evt. en edb mand
(m/k) med i rådet. Ellers har vi mange
gode samtaler i rådet og det er kun
yderst sjældent, at vi må ty til afstem5

Har du evt. et emne til en kandidat, som kunne lokkes frem med lidt
mere viden, så inviter gerne folk med
til møde i kirken den 24. august kl.
19.30, hvor alle kan møde deres biskop Henrik Stubkjær. (Se side 6)

Der holdes et møde tirsdag den 13.
september kl. 19.00, hvor rådet orienterer om det hidtidige og fremtidige arbejde. Derefter regler om valget
og sidst opstillingsmøde. Dette annonceres senere med dagsorden i den
lokale presse.

Præsteafløser i 3 måneder
Sognepræst Karen Stubkjær starter
som omtalt andet sted i kirkebladet
med første gudstjeneste søndag den 4.
september. Menighedsrådet vil gerne
byde velkommen med en udvidet kirkekaffe i Sognesalen efter gudstjenesten denne dag. Alle er velkomne.
www.soendermarkskirken.dk

Det sker
Barselscafé
Spaghettigudstjeneste
og dåbstræf
Onsdag den 31. august kl. 17.00
Efter en kort børnegudstjeneste. Skal
vi grille pølser, spise sammen, lave bål
og ikke mindst i ”Hoppekirke”
Tilmeld til mobil 2028 1262 eller
soendermark.sogn@km.dk

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:
Tirsdag den 16. august 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. Afslutnings Tumlespaghettigudstjeneste den 4. oktober kl. 16.30
Næste runde starter 25. oktober.
Tilmelding nødv. Ring/sms: 2028 1262
eller skriv til soendermark.sogn@km.dk

25 års jubilæum
Danmission Genbrug på Koldingvej
fejrer den 29. august, sit 25 års jubilæum. Medarbejderne byder på en kop
kaffe og gode tilbud i butikken, hele
dagen.
kirkebladet

Fredag den 26. august kl. 10.30
”Om at blive mor”
Der er igen Barselscafé med kirke- og
kulturmedarbejder Rosa Lykke Yde
og jordemor Charlotte K. Mansouri.
Se mere om programmet for dagen på
www.søndermarkskirken.dk
Undervejs vil der være kaffe, the, vand
og boller.
Pris kun 10 kr. - for kaffe og boller
Tilmeld på mobil 2028 1262
Eller på soendermark.sogn@km.dk

Sangcafé - ”Mit liv i sang”
Tirsdag den 6. september kl. 19.00
får vi besøg af vores vikarierende sognepræst, Karen Stubkjær, der skal være
præst hos os, mens Birgitte Thun har
studieorlov.
Karen vil præsentere sig selv gennem
en række sange og salmer, der har præget hendes liv – fra opvæksten i jyske
præstegårde, over familie- og præsteliv
i Aarhus og i Haslev, til det nuværende
liv i bispegården her i Viborg. Så der
bliver masser at synge med på! Kendt
og knapt så kendt, fra både salmebog,
højskolesangbog og helt nye udgivelser.

Menighedsrådsvalg 2016
Onsdag den 24. august kl. 19.30
Som indledning til det kommende valg
af medlemmer for de næste 4 år, har vi
fået tilsagn fra vores biskop Henrik Stubkjær, der vil komme og fortælle lidt om
sit arbejde, sine visioner for folkekirken
og det kommende menighedsrådsvalg.
Menighedsrådet er vært ved kaffebord.
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Efterårskoncert
Søndag den 11. september kl. 16.00
med det rytmiske kor ”Dopplers”
Dopplers består af 11 sangere, ledet af
www.soendermarkskirken.dk

Astrid Vang-Pedersen. Gruppen præsenterer et alsidigt repertoire indenfor
flere genrer, herunder pop, folkemusik,
etnisk og klassisk musik, og arbejder
gerne i krydsfeltet mellem genrerne.
Et særligt fokus er på kommunikativ
optræden gennem introduktioner, inspirerende koreografier og publikumsinteraktion. Gruppen komponerer og
arrangerer det meste materiale selv,
men inddrager også kendte værker.
Vi kan glæde os til en spændende og
anderledes musikopførelse.
Entré 50 kr.

Peter Bastian er mere end musiker. I
2011 udkom bogen ”Mesterlære. En
livsfortælling”. Siden er Peter Bastian
blevet døbt og har noget at sige i den
sammenhæng også.
Vi glæder os over at kunne præsentere
Peter Bastian og indbyde til at høre ham
fortælle. Fri entré, traktement 25 kr.

Sorggruppe

Høstgudstjeneste og auktion

Hvis du er interesseret kan du kontakte:
Trine Kofoed - tlf: 29 33 64 04
email: trkr@km.dk
eller
Trine Hostrup - tlf: 40 49 28 08
e-mail: thd@km.dk

Søndag den 18. september kl. .10.00
inviteres til høstgudstjeneste med efterfølgende frokost á 30 kr. for voksne
- børn u. 14 år gratis, 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.

Har du mistet én du holder af, og har
du brug for et sted, at kunne dele det
med andre? Så er sorggruppen måske et
sted for dig. Vi mødes tirsdage kl. 1011.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg.
Datoerne for efteråret 2016 er:
23. aug. - 6. sep. - 20. sep. - 4. okt. 18. okt. - 1. nov. - 15. nov. - 29. nov.

Peter Bastian
torsdag den 15. september kl. 19.30
”Min vej til kirke - om dybde, ånd og
kærlighed”
Fælles sogneaften for Viborgs folkekirker i Søndermarkskirkens Sognesal,
Peter Bastian befinder sig som musiker
dybt inde i både den klassiske og den
rytmiske musik. På sine instrumenter fagot og klarinet har han spillet i
mange sammenhænge og er kendt for
sin formidling af musikken. I 1987
udkom bogen ’Ind i musikken – en
bog om musik og bevidsthed’ - ja, for
kirkebladet

Forældrecafé

Tumlespaghettigudstjeneste

en aften om Curling børn.
Torsdag den 29. september kl. 19.00
Småbørnepsykolog Gaby Brønholt Olesen vil med små fortællinger og sit tydelige, men milde væsen, fortælle om småbørnsforældres rolle, dilemmaer og udfordring anno 2016. Hvordan takler vi
bedst de daglige udfordringer og hvilke
kendetegn ved børnenes udvikling skal
vi særligt være opmærksomme på.

Tirsdag den 4. oktober kl. 16.30
Vi skal høre om nadver, lege, synge og
spise sammen.
Efter gudstjenesten er der pasta og
kødsovs i Sognesalen.
Alle er velkomne.
Tilmelding kan ske senest den 3. okt.
Til soendermark.sogn@km.dk eller til
20281262 (gerne sms)
Pris 25 kr for voksne, Gratis for børn.
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løbende i undervisning og vejledning
(supervision). Henvendelse til:
Annemette Boje tlf. 8667 6340 eller
Bodil Knudsen tlf. 8667 1588.

Sangcafé
Onsdag den 12. oktober kl. 19.00
har aktivitetsudvalget inviteret flyverprovst Leif Holmstrøm, Viborg Domkirke til at vælge aftenens sange.
Leif Holmstrøm er vokset op på Nørrebro i København, hvor han var
dreng og leder i FDF K9 i over 20 år.
Siden blev han sognepræst i bl.a. Gilleleje, flyverpræst og har siden 2010
været provst for Flyvevåbnets præster.
Han vælger sange fra Højskolesangbogen, og sangene vil afspejle hans ”karriereforløb”. Kirkens organist Lene
Østergaard Jungild akkompagnerer til
forsamlingens sang. Der er dækket op til
hyggelig caféstemning med rødternede
duge i Sognesalen. Pris 25. kr. Der kan
købes vand og vin. Alle er velkomne.

Aflastnings- og vågetjenesten
Viborg Menighedspleje tilbyder aflastning hos demente, alvorligt syge og
døende. Tilbuddet omfatter borgere i
Viborg. De frivillige medarbejdere er
modne ansvarsbevidste mænd og kvinder, der underskriver tavshedspligt.
Uanset baggrund deltager de frivillige
kirkebladet

BUSK-Gudstjeneste
Søndag den 30. oktober kl. 10.00
BUSK-gudstjeneste, hvad er det?
Det har ingenting med rosenbuske,
tjørnebuske eller andre arter at gøre.
BUSK er indført af folkekirkelige børneog ungdomsorganisationer, for at sætte
fokus på børn og unge i kirken. BUSK
står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Da FDF 3. kreds er i fuld gang med 2.
sæson efter genopstart, er det besluttet
at de i samråd med præsten vil være en
del af årets BUSK gudstjeneste.
Tema for dette års Gudstjeneste vil til
dels omhandle reformationen i anledning af 500 års jubilæet i 2017

Sogneaften:
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00
Kristi opstandelse. Sprog og virkelighed
Foredrag ved lektor i almen teologi,
FUV Lars Sandbeck
I løbet af det forgangne års opstandelsesdebat har mange hævdet, at Jesu
opstandelse var en fysisk hændelse.
Men i Det Nye Testamente og i traditionen derefter synes der ikke at være
nogen enighed om, hvilken slags hændelse opstandelsen var. Så meget synes
dog at stå klart, ifølge lektor i almen
teologi, ved FUV Lars Sandbeck, for
Paulus blev Kristus ikke oprejst i kød
og blod, men i ånden, og opstandelsen
fandt ikke sted ”på tredjedagen”, men
i dødsøjeblikket på korset. Ikke desto
mindre kan vi alle møde den opstandne legemligt i kirken og i nadveren.
Pris 25 kr. inkl. kaffe og kage.
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Musik til glæde og sorg
Søndag den 6. november kl. 19.30
giver Viborg Kammerkor koncert
Det gør de med et skønt sammensat
program der ligger i spændingsfeltet
mellem glæde - eftertænksomhed og
sorg. Man kan bl.a. høre Per Skrivers
smukke musik til ordene ”Med fred og
fryd jeg farer hen,” og Knut Nystedt’s
udadvendte ”Praise the Lord.” Derudover vil der også være musik af bl.a.
Egil Hovland og John Rutter. Viborg
www.soendermarkskirken.dk

Kammerkor dirigeres af Maja Simonsen og bliver denne aften akkompagneret af kirkens organist Lene Ø. Jungild
der også vil give et par numre for orgelsolo. Vi skal også synge fællessalmer.
Der er gratis adgang til koncerten.

Børn fra Søndre skole går selv over i
kirken, mens børnene fra Finderuphøj
skole vil blive hentet på skolen. Som
en del af minikonfirmandundervisningen inviterer kirken alle miniernes familier til høstgudstjeneste den 18.9.16
kl. 10 hvor børnene skal optræd og til
Eftermiddagsgudstjeneste den 3. november, hvor børnene skal stå for at
arrangere hele gudstjenesten.
For yderligere information kontakt
venligst Kirke- og kulturmedarbejder
Rosa Lykke Yde. Mail: rosa@soendermarkskirken.dk

Sangcafé
Torsdag den 17. november kl. 19.00
Morten Hougaard Sørensen vælger
denne aften sange, som har præget
hans liv og opvækst. Morten er til daglig præst og kristendomskonsulent hos
KFUM og KFUK i Danmark, hvor
han motiverer, vejleder og uddanner
organisationens frivillige. Han var
præst i Søndermarkskirken fra 2011
til 2014 og glæder sig til at synge sammen med både kendte og nye ansigter.
(Se også yderligere program ved 12. okt.)

Minikonfirmander 2016
Søndermarkskirken invitere alle børn,
der i skole året 2016/2017 går i 3.
klasse og bor i Søndermark Sogn til
børnekonfirmandundervisning.
Undervisningen er fra torsdag den
1. september til og med den 3. november kl. 14.30 til 16.00.
kirkebladet

Senior fredag
i Søndermarkskirken er for alle, som
har lyst til at deltage i en hyggelig aften i kirkens sognesal, med fællesspisning, fællessang og et varieret, uhøjtideligt program.
Fredage i.h.t. kalenderen kl. 18.00-20.45
Pris: 50 kr. for middagsret, underholdning og aftenkaffe.
Kirkebil: Pris 10 kr. Bestilles sammen
med tilmeldingen.
Tilmelding: Af hensyn til dem der laver mad, er tilmelding senest onsdagen
før inden kl. 13 på mobil: 2028 1262
e-mail: soendermark.sogn@km.dk
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Åben Café
Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og måske nørklerier
er elementer i eftermiddagens program.
Alle er velkomne. Opstart 16. august.

Hjertestarter redder liv!
Vi er i mål – en HJERTESTARTER
er netop indkøbt og ophængt i våbenhuset - let synlig mellem dåbsværelset
og handicaptoilettet og tilgængelig i
kirkens åbningstid.
Efter et længe næret ønske fra menigheden undersøgte menighedsrådet muligheden for at anskaffe en hjertestarter
til opsætning i kirken. Der var umiddelbart ikke budgetteret med et sådan
indkøb, men via donationer, er det lykkes at få indsamlet et beløb, som har
gjort det muligt at købe en hjertestarter.
Hjertestarteren er opsat i våbenhuset,
og kan på sigt udbygges med et vejrbestandigt skab til udendørs opsætning og
dermed tilgængelig døgnet rundt.
Menighedsrådet vil i den forbindelse
gerne udtrykke stor taknemlighed for
det donerede beløb, som har gjort det
muligt at få indkøbt en hjertestarter til
kirken og sydbyen.
Ved Søndre Skole er der opsat en hjertestarte, som er tilgængelig døgnet rundt.

www.soendermarkskirken.dk

Kalender
lørdag 13. august kl. 12.00

fredag 16. september kl. 18.00

søndag 6. november kl. 19.30

Folkekirkerne i Viborg deltager i 24-timersløbet omkring Søndersø.

Senior-Fredag. Efter middagen fortæller Gabriel Guldborg om at være
”Barn af det tredje rige”

Musik til glæde og sorg, koncert med
Viborg Kammerkor. Gratis adgang.

onsdag 24. august kl. 19.30

fredag 11. november kl. 18.00

Biskop Henrik Stubkjær, lægger op til
efterårets menighedsrådsvalg, ved møde i
Sognesalen om visioner for folkekirken.

torsdag 29. september kl. 19.00
Forældrecafé om Curling børn, ved småbørnepsykolog Gaby Brønholt Olesen.

Senior-Fredag. Efter middagen underholder pensioneret købmand Erling
Thorup, Løvel, med sine livshistorier.

fredag 26. august kl. 10.30

fredag 30. september kl. 18.00

torsdag 17. november kl. 19.00

Barselscafé ”Om at blive mor” ved Jordemor Charlotte K. Mansouri.

Senior-Fredag. Efter middagen for-tæller Sognepræst Mette Marie Gocht-Jensen om ”Alderdom i fryd og gammen”

Sangcafé ved kristendomskonsulent
Morten Hougaard Sørensen, Aarhus.

fredag 2. september kl. 18.00

Konfirmandforberedelse
skoleåret 2016 - 2017

Senior-Fredag. Efter middagen fortæller Thomas og Sonja Mikkelsen om
New Zealand.

onsdag 12. oktober kl. 19.00

tirsdag 6. september kl. 19.00

fredag 14. oktober kl. 18.00

Sangcafé - ”Mit liv i sang” ved sognepræst Karen Stubkjær.

Senior-Fredag. Efter middagen for-tæller Elly Jensen om Nordisk Mytologi.

søndag 11. september kl. 16.00

tirsdag 25. oktober kl. 19.00

Efterårskoncert med det rytmiske kor
”Dopplers”, København. Entré 50 kr.

Kristi opstandelse. Foredrag ved lektor
i almen teologi, FUV Lars Sandbeck

tirsdag 13. september kl. 19.00

fredag 28. oktober kl. 18.00

Konfirmandforberedelsen for 7. klasser
på Søndre Skole begynder den 6. september, og forløber tirsdage kl. 13.30 15.00. Der vil også være konfirmandforberedelse på nogle hele dage.
Hvis du går på Finderuphøj eller anden
skole; men bor i Søndermark Sogn, og
gerne vil konfirmeres i Søndermarkskirken, så læs mere på kirkens hjemmeside, eller kontakt en af kirkens præster
Tilmelding til konfirmandforberedelsen sker også på hjemmesiden.

Opstillingsmøde og orienteringsmøde
til menighedsrådsvalget 2016

Senior-Fredag. Efter middagen underholder sognepræst Karen Stubkjær

Akvarel-værksted

Sangcafé ved flyverprovst Leif Holmstrøm, Viborg

torsdag 15. september kl. 19.30

Baby- og tumlehold

Fælles sogneaften, foredrag med musikeren Peter Bastian, ”Min vej til
kirke - om dybde, ånd og kærlighed”

Næste Babysalmesangshold og næste hold
Kirkesang og bevægelse for tumlinger.
Hold øje på www.soendermarkskirken.dk

Hver onsdag kl. 9.30 - 12. I lokalerne
i underetagen. Vi maler og hygger
sammen. Du medbringer selv malegrej
og formiddagskaffe. Alle er velkomne.
Første gang efter ferien er den 10. august
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Gudstjenester
august - september - oktober - november
Søndag 14. august kl. 10.00
Birgitte Thun
12. søndag efter Trinitatis
Matt 12,31-42

Søndag 18. september kl. 10.00
Karen Stubkjær
17. søndag efter Trinitatis
Mark 2,14-22 - Høstgudstjeneste

Søndag 23. oktober kl. 10.00
Karen Stubkjær
22. søndag efter Trinitatis
Matt 18,1-14

Søndag 21. august kl. 10.00
Trine Kofoed
13. søndag efter Trinitatis
Matt 20,20-28

Søndag 25. september kl. 10.00
Trine Kofoed
18. søndag efter Trinitatis
Joh 15,1-11

Søndag 30. oktober kl. 10.00
Karen Stubkjær
23. søndag efter Trinitatis
mark 12,38-44 - BUSK-Gudstj.

Søndag 28. august kl. 10.00
Birgitte Thun
14. søndag efter Trinitatis
Joh 5,1-15

Søndag 2. oktober kl. 10.00
Karen Stubkjær
19. søndag efter Trinitatis
Joh 1,35-51

Torsdag 3. november kl. 16.30
Karen Stubkjær
MINI-Afslutningsgudstjeneste
Arrangeret af minikonfirmanderne

Onsdag 31. august kl. 17.00
Birgitte Thun
Spaghettigudstjeneste
Hoppekirke og bål

Tirsdag 4. oktober kl. 16.30
Karen Stubkjær
Tumle - spaghettigudstjeneste
Tema: Nadver

Søndag 6. november kl. 10.00
Trine Kofoed
Alle helgens dag
Matt 5,13-16 eller Matt 5,1-12

Søndag 4. september kl. 10.00
Karen Stubkjær
15. søndag efter Trinitatis
Luk 10,38-42 - Velkomst Karen S

Søndag 9. oktober kl. 10.00
Trine Kofoed
20. søndag efter Trinitatis
Matt 21,28-44

Søndag 13. november kl. 10.00
Trine Kofoed
25. søndag efter Trinitatis
Luk 13,20-33

Søndag 11. september kl. 10.00
Trine Kofoed
16. søndag efter Trinitatis
Joh 11,19-45

Søndag 16. oktober kl. 10.00
Trine Kofoed
21. søndag efter Trinitatis
Luk 13,1-9

Søndag 13. november kl. 14.00
Erik Lundager, Svenstrup
Døvegudstjeneste
Midtjyllands døvemenighed

kirkebladet
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Deltag i orienteringsmøde og opstillingsmøde
tirsdag den 13. september kl. 19.00 - Det er dit valg !

kirkebladet
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