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Konfirmation
en tradition
Johannes, Vincent og Oliver glæder sig til
at være fine i tøjet, til festen og kirken

En tradition
- Det er jo en tradition, at det skal
man, siger Oliver Gomaa, når han
bliver spurgt hvorfor han skal konfirmeres. De to andre kammerater er af
samme mening.
- Alle i min familie er blevet det siger
Johannes Klausen og Vincent de Jonge
tilslutter sig: Det er fordi alle mine
brødre er konfirmeret. Jeg ser det som
en tradition for børnene i familien.
Kirkebladet har sat de tre unge
stævne i kirken. Først må de finde
sig i at kravle op på det flade tag på
genbrugsbutikken, fordi fotografen
mener, at her kan man få det bedste
billede af dem med kirken i baggrunden. En stol, en gavekasse og
kirkebladet

et flag, en del forsøg og billedet er i
kassen. Alle kommer ned fra taget og
ind i kirken, inden det lunefulde forårsvejr slipper en voldsom byge løs.
- Jeg tænker, at det er en meget god
måde at lære noget om kristendommen på, uddyber Johannes spørgsmålet fra før, og indrømmer, at det
også er lidt på grund af festen. Der
kommer mange pinlige ting frem til
sådan en fest og det glæder jeg mig
til at høre om. Jeg har gjort nogle
underlige ting, som andre børn normalt ikke plejer at gøre. Som det at
løbe ved siden af en plæneklipper,
når den kører. Og så kom jeg til at
køre over min fod. Det tror jeg vil
blive nævnt i en sang og jeg ved, at
det er kærligt ment.
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Gaverne
- Det er ikke gaverne, der er vigtige.
Konfirmation er jo der man bekræfter sin tro til Gud. Man bekræfter
det ens forældre sagde ved ens dåb,
siger Vincent. De andre nikker, og
alligevel kan man godt lokke ud af
de tre kammerater, at penge som
gave nok ville være ok.
- Jeg håber at få penge, men har ikke
konkrete ønsker. En iPad, kunne jeg
godt tænke mig, siger Oliver.
- Noget nyt tøj. Jeg kan godt lide at
få nyt tøj. Måske en af de eneste ting,
jeg ønsker mig lige nu, siger Vincent.
Mere konkret er Johannes, der ønsker
sig penge til et kørekort.
- Vi er to søskende i min familie,
min søster og mig, og jeg er den
www.soendermarkskirken.dk

yngste. Så jeg ved lidt om, hvad det
vil sige at blive konfirmeret, fordi
min søster er konfirmeret. Og jeg
ved, at hun har brug for pengene i
dag. Hun er selv i gang med at tage
kørekort. Så derfor ønsker jeg mig
penge, så de kan komme i banken,
til når jeg skal have kørekort.

Konfirmationsforberedelsen
- Det er ret smart, at vi får de der
boller, så kan man da glæde sig til
det, hvis det bliver lidt for kedeligt,
siger Oliver, der sammen med kammeraterne lidt efter lidt får gravet i
hukommelsen og finder små bidder
fra konfirmationsforberedelsen frem.
Johannes: Jeg kan huske den der
børnebibel vi læste noget fra. At vi
hørte om, at Peter løj tre gange inden hanen galede. Og at han blev
ked af det, eller i hvert fald lidt sur
på sig selv.
Det får mig også til at tænke, at det
er dumt at lyve. Hjemme hos os, der
har vi det sådan, at hvis man lyver,
så er man selv ude om de konsekvenser det får.
Vincent: Jeg synes at alle de ture vi
har været på, har været rigtig sjovt.
Vi har været på sådan en efterskole.
En kristen efterskole, hvor vi også
lærte om Gud. Og så har vi også været inde i byen sammen med en hel
masse andre konfirmander og til en
gudstjeneste i Domkirken.
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Johannes: Jeg kan ikke lide saftevandet til nadver, men jeg kan godt lide
når vi synger.
Oliver: Jeg skal jo konfirmeres, så jeg
kommer i kirken for at lære lidt om
gudstjeneste. Men jeg synes ikke det
er særligt spændende. Uden at jeg
ved, hvad man skal gøre, for at det
bliver mere spændende.
Vincent: Man kunne jo starte med
at friske sangene lidt op. Og få noget
andet saftevand.
Oliver: Det er jo godt, at vi hele tiden skal bede Fadervor, for så kan
man den udenad til dagen.
Trosbekendelsen kan jeg ikke helt endnu. Men det er jo den vi siger ja til.

Tøjet
Vincent: Jeg har valgt
sådan nogle lidt høje
mørke sko. Helt almindelige mørke
bukser, en sort blazer
og en lys skjorte.

Johannes: Blå sko,
sorte cowboy bukser,
og en hvid skjorte
inde under blazeren
og en butterfly med
små danmarksflag.
Fordi jeg synes det kunne være sjovt.
Jeg er sådan en, der godt tør tage
chancer.

Konfirmation
- Vi var også ude og besøge nogle
ældre mennesker i sognet for at høre
om de kunne huske noget fra deres
egen konfirmation og hvorfor de tror
på Gud og om de beder, fortsætter
Vincent.
- Jeg husker vældig godt, at vi fik
kage hos dem vi besøgte, siger Oliver
og fortsætter
- Man kunne se på dem, at der
skete et eller andet med dem, når vi
spurgte til det om deres tro. Så fik de
tårer i øjnene. Jeg tror vi ramte lidt
tungt med nogle af spørgsmålene.
Som vækkede nogle minder i dem.
Det var lidt underligt at se to gamle
mennesker få tårer i øjnene.
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Oliver: Grå sko, grå
jeans hvid skjorte og
en blazer.

De tre kammerater glæder sig til at
være fine i tøjet, til festen og kirken.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Onsdag den 1. juni kl. 19.00
Onsdag den 24. august kl. 19.00
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.
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Menighedsrådet
I dette forår har der været mange spændende punkter på dagsordenen. Konstitueringen er ændret da det mangeårige
medlem af rådet, Bent Bjerring Pedersen, udtrådte og blev erstattet af suppleant Mette Stamp Sunesen. Svend Aage
Madsen blev valgt som ny næstformand
og posten som kirkeværge er overtaget
af Tina Kvist Martinsen. Vi skal have 5
års syn på tagrenoveringen, og det er en
større sag, når vi skal op og checke tagkonstruktion. Vi har nu fået installeret
en ny lysdæmper til den nye LED belysning i kirken, så nu kan alle nyde lyset
og vide, at vi sparer på strømmen. Rådet
har fået tilpasset fotopolitikken, så den
passer bedre til den nye elektroniske tidsalder. Vi har også arbejdet med visioner
for kirken, så vi kan åbne den mest muligt for vore omgivelser i Søndermarken.
Vi modtager gerne nye ideer, som kan
hjælpe til denne vision. Snart begynder
forberedelserne til det kommende valg til
menighedsrådet. Skulle du have lyst til at
give en hånd med i det spændende arbejde, er der orientering om rådets arbejde
d. 21. maj, hvor alle er velkomne til menighedsmøde. Orienteringsmøde om valget er d. 13. september. Se mere om disse
arrangementer andetsteds i kirkebladet.
Jeg gerne ønske alle en rigtig god sommer, hvor du uanset vejret kan regne
med gudstjeneste hver søndag.
- Formand, Jens Jørgen Berg
kirkebladet

TA´ DEL I KIRKEN…
Menighedsrådsvalg` 16
Søndermarkskirken – Din kirke! – Et
samlingspunkt i Sydbyen, som har åbent
hver dag hele året rundt. Menighedsrådets
vision er, at kirken må være en engageret
og aktiv del af livet i Sydbyen, og derigennem, give plads og rum for fællesskab og
mangfoldighed, i respekt for traditioner
og med mulighed for fornyelse. Søndermarkskirken er en 35 år ung og levende
kirke fyldt med aktiviteter for alle aldre.
Her kommer de helt små til barselscafé
og babysalmesang med deres forældre, og
fortsætter til kirkesang og bevægelse for
tumlinger. For de lidt større børn og deres
familie er der Spaghettigudstjeneste. For
de kreative er der fredagseksperimentet,
og som noget nyt benytter FDF 3. kreds
igen kirkens underetage til deres møder.
Voksne kommer til Åben Café, Akvarelværksted eller Senior-fredag med fællesspisning, underholdning og hyggeligt
samvær. Der arrangeres sogneaftner med
inspirerende foredragsholdere. Sangcafé,
hvor vi synger sange fra vores sangskat.
For de sang- og musikglade tilbyder kirkens organist et spændende og varieret
koncertprogram fra julekoncert til operette. Kirken er også diakonalt – socialt
arbejde; men er også kirke for dem, som
slår vejen forbi, for at se Hærvejstæppet
eller blot mærke ro og fordybelse i kirkerummet. Kirken er selvfølgelig også høj5

messe hver søndag klokken 10.
Over hele landet er der valg til menighedsrådene, som er folkekirkens lokale
ledelse, og er valgt for en 4 års periode.
De har ansvar for drift og vedligehold af
kirkens lokaler og præstebolig. Ansætter
og er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere. Tilrettelægger det kirkelige liv - kort
sagt en palet af spændende og udfordrende opgaver. Kirken har netop brug for dig
og dine kompetencer. Kunne du have lyst
til at få indflydelse på mere lokalt kirkeliv
i Sydbyen. Så mød op til orienteringsmøde/opstillingsmøde den 13. september
2016, til mere information om kirken og
det spændende arbejde i menighedsrådet.
- Næstformand, SAM

Orlov
Karen Stubkjær vil være konstitueret
sognepræst i mit sted i efteråret, september, oktober og november 2016.
Efter godt atten års præstetjeneste i
folkekirken har jeg fået tildelt studieorlov i tre måneder. Jeg glæder mig til
efteruddannelse og til at følge undervisning om reformationen og Martin
Luther ved det teologiske fakultet ved
Københavns Universitet.
Det glæder mig meget, at det netop er
Karen der skal være her, vi har kendt
hinanden i mange år, og jeg håber at
alle i Søndermark sogn og kirke vil
tage godt imod hende.
- Sognepræst, Birgitte Thun
www.soendermarkskirken.dk

årets konfir
Konfirmerede 24. april kl. 10.00
Bagerst: Jeppe Bjerre Kristensen, Victor Jensen,
Sofie Mølby Keldsen, Jonas Dalsgaard Christiansen, Christian Heinrich Siggaard Bornhøft,
Carl von Mehren, Nicolai Rothbøll Neubert,
Frida Vestergaard Buhl, Amy Elliott Hedegaard, Hasse Kramer Rosborg, Mads Jørgensen.
Forrest: Nicklas Ankjær Dooley, Majken
Rosendahl Rasmussen, Thilde Freidahl Graae,
Freja Jentzsch Dannerfjord, Emma Ørum
Binderup, Rikke Barbesgård Nielsen, Pernille
Nørgaard Bak, Malind Borup Ohlin Øster,
Noah Steen Sangill, sognepræst Trine Kofoed.

Konfirmerede 24. april kl. 10.00
Bagerst: sognepræst Trine Kofoed, Louise Hausgaard Bruun Sørensen, Alberte Skovborg
Mouritsen, Anne Holst Henriksen, Sigrid Ahrensberg Bloch, Malou Hejberg Hermansen,
Forrest: Tobias Tjørnelund, Laura Høgholm
Pedersen, Laura-Amalie Kildemoes

kirkebladet
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Sangcafé

mander 2016

i Søndermarkskirken

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)

Konfirmerede 1. maj kl. 9.00

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.

Bagerst: Christoffer Moselund Krogh, Mads
Dybdal Jacobsen, Frederik Schütt Hammer,
Martin Jacobsen, Frederik Oliver Christensen,
Jonas Maul Petersen, Alexander Veng Bjerregaard Madsen, Mikkel Kjøller Riis.
Midterst: Freja Ib Hansen, Louise Aaberg
Poulsen, Cecilie Harregaard Frederiksen,
Josefine Munk Knappe, Kathrine Kjærgaard
Christensen, Caroline Knudsen,
Julie Pedersen, sognepræst Birgitte Thun.
Forrest: Matilde Fløe Roesholm, Josefine Bang,
Natalie Sørensen Dalgaard, Annemette Bunde
Christensen, Sofie Østergaard Lærke Lolholm
Ankjær.

Anna og Peder præsenterer sange som er årstidsbestemte
og sange om Danmark, Jylland og jyderne.

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!

Konfirmerede 1. maj kl. 11.00
Bagerst: Vincent Wollesen de Jonge, Magnus
Skovgaard Mortensen, Oskar Herman Jakobsen, Alexander Flarup Baungaard, Johannes
Magnus Grauballe Klausen, Oliver Schmidt
Gomaa, Oliver Lund Trosdahl.
Midterst: Thomas Bundgaard Graham,
Rasmus Vitting Petersen, Mads Christian
Nørgaard Klausen, Anna Daugård Lambæk,
Camilla Bay Hansen, Louise Nørgaard Nilsson,
Maja Klausen, sognepræst Birgitte Thun.
Forrest: Line Reeslev, Sarah Hansen, Marie
Tangbo Viskum, Natasha Delmer, Josephine
Hornbech, Freja Viskum Krone Justesen.

kirkebladet
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Det sker
Kagebord og menighedsmøde
Fredags- Rally 2016
Sæsonen for dette års Fredags-Rally er
så småt startet op. Den 8. april mødtes de kommende kørere, forældre,
hjælpere og ledere i kirkens ungdomslokaler, for at sætte hold og få tjekket
op på sidste års biler. Indtil videre er
der 4 hold. Der er stadig plads til, at
man kan komme med på et hold, eller
at samle en flok kammerater og stille
med et hold mere, til at udfordre de
nuværende kørere til at stå øverst på
præmiepodiet, og overtage vandrepokalen. Værkstedet som ledes af Bent
og Bent, vil gøre sit bedste, sammen
med børnene, for at få alle bilerne i tip
top stand til løbet. Så skulle du ligge
inde med en lille Rallykører i maven
eller har du altid haft lyst til at hjælpe
dit barn/barnebarn med at klargøre til
et sæbekassebil-løb, så mød frisk op på
følgende datoer til forberedelserne af
årets Fredags-Rally. 13/5,10/6 og den
24/6 kl. 15-17.
Rallyet bliver kørt fredag den 24. juni,
med start kl. 17.00.
Når rallyet er afviklet, serveres pølser
med brød og der kan købes vand/sodavand, inden årets vindere bliver afsløret og hædret på præmiepodiet.
Kom gerne og hep på deltagerne, og få
en fantastisk eftermiddag med masser
af fart og højt humør.
kirkebladet

Lørdag den 21. maj kl. 14.00
Er ALLE velkomne til stort kagebord
i sognesalen, hvor Menighedsrådet er
vært. Her vil vi nyde kage, kaffe og
hinandens selskab.
Kl. 15-16 afholdes menighedsmøde,
hvor menighedsrådet vil orientere om
kirken og de aktiviteter der foregår,
samt menighedsrådets tanker og ideer
for fremtiden. Medbring gerne egne
evt. nye tanker og ideer til mødet.

Sommerkoncert
Torsdag den 16. juni kl. 19.00
Med Søndermarkskirkens Pigekor og
organist Lene Ø. Jungild.
Koret synger det vi har arbejdet med i
foråret, inden de går på sommerferie,
og Lene spiller sommermusik på orglet
Gratis adgang
Efter koncerten skal vi have kaffe og
kage i sognesalen

Tumlespaghettigudstjeneste
Tirsdag den 7. juni kl. 16.30
Så er det igen tid til vores Festlige
tumlespaghetti gudstjeneste med bål
og grill. Vi skal først til børnefamilie
gudtjeneste og derefter spiser sammen på plænen. Vi skal spise pølser og
pastasalat buffet. Vi skal puste sæbebobler, lege i det fri. - Og ikke mindst
lave bål, riste skumfiduser og synge bål
sange.
8
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Sogneudflugt
Tirsdag den 21. juni kl 13.00
Hvor der er afgang fra Søndermarkskirken mod Moesgård museum. Her
vil vi nyde den medbragte kaffe og
kage. Kl. 15.30 er der en times rundvisning på museet, hvorefter vi kører
til Todbjerg sognehus og ser det broderede ”Mejlby-tapetet”, der er broderet af samme gruppe, som broderede
”Hærvejstæppet”.
Kl. 18.30 er der middag på Purhus kro
(inkl. en øl eller vand). Vi forventer at
være tilbage ved Søndermarkskirken
kl. ca. 20.30. Prisen er 250 kr. og inkluderer alt det ovenstående.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret
senest den 10. juni 2016 på telefon eller SMS til 20281262 - eller på mail
til soendermark.sogn@km.dk

kirkebladet

Minikonfirmander

Hjertestarter

For alle sognets børn i 3. klasse
Den 1. september 2016 begynder vi
minikonfirmandundervisningen med
børn både fra Søndre Skole og Finderuphøj Skole, og der er plads til alle
dem, der har lyst. – også hvis man går
på en helt tredje skole.
At gå til minikonfirmand er en sjov
måde at lære ens kirke at kende på, og
måske finde ud af hvorfor vi overhovedet er blevet døbt.
Ved at synge, lege og lave forskellig
aktiviteter i workshops, skal vi arbejde
med forskellige emner som Jesus liv,
bøn, savn, håb og tro.
Vi mødes ni torsdage kl. 14.35 –
16.00 i Søndermarkskirken. Vi henter børnene på Finderuphøj Skole kl.
14.00 og følger dem tilbage så de er
ved skolen 16.30. Elever fra Søndre
skole eller andre, skal selv finde hen
til kirken.
Sidste gang bliver den 3. nov., hvor
vi slutter af med at invitere familie
og venner til Miniernes egen gudstjeneste. Sæt også allerede nu kryds ved
18. sept. hvor Minikonfirmanderne
medvirker til sognets høstgudstjeneste
og høstfest.
Tilmelding skal ske på www.soendermarkskirken.dk i undermenuen ”Tilmelding”. Senest 22. august.
Vi glæder os til at være sammen med
jer til MINI konfirmandundervisning,
leg og sjov i Søndermarkskirken!
I er altid velkomne til at kontakte os.

Barometerstanden viser at et mål er nået.
I våbenhuset er ophængt et barometer,
til at vise status på det indsamlede beløb,
til fordel for indkøb af en HJERTESTARTER til ophængning ved kirken.
Vi har nået første mål. Barometerstanden på det indsamlede beløb er nu
på mere end 14.500 kr., hvilket vi er
meget beæret over, og takker for. Vi
er ikke helt i mål, hvis hjertestarteren
skal være tilgængelig hele døgnet, så
det er stadig muligt at donere et beløb
via kirkekontorets telefon 86 61 53 33
eller ved at indsætte sin donation direkte på konto 7670-000 42 45 259.
Hjertestarteren skal redde liv i Sydbyen,
så menighedsrådet har besluttet at købe en
model til indendørs ophængning.
Prisen på en Hjertestarter alt inkl. ligger
på ca. 14.900 for den valgte model,
uden et udendørs opvarmet skab.
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Kalender
fredag 13. maj kl. 17.00

fredag 24. juni kl. 17.00

Baby- og tumlehold

Spaghettigudstjeneste for børn ifølge
med deres familier.

Fredags-Rally 2016 afholdes af fredagseksperimentet på skolens sportsplads.
ALLE er velkomne som publikum

Næste Babysalmesangshold og næste
tumlehold efter sommerferien.
Hold øje på www.soendermarkskirken.dk

lørdag 13. august kl. 12.00

Konfirmandforberedelse
skoleåret 2016 - 2017

lørdag 21. maj kl. 14.00
Menighedsrådet er vært ved det helt
store kagebord, som optakt til menighedsmødet.

Folkekirkerne i Viborg Domprovsti
deltager i 24-timersløbet omkring
Søndersø. Se mere på bagsiden.

lørdag 21. maj kl. 15.00
Menighedsmøde hvor menighedsrådet
fortæller om arbejdet, og visioner for
fremtiden.

Konfirmandforberedelsen for de kommende 7. klasser på Søndre Skole begynder midt i august, og forløber om
eftermiddagen hver anden uge indtil
konfirmationen. Der vil også være konfirmandforberedelse på nogle hele dage.

Senior-Fredag
fredag 27. maj kl. 15.00
SeniorFredag tager på udflugt til Hobro Mini-Zoo. Tilmelding nødvendig

tirsdag 7. juni kl. 16.30
Tumle-spaghettigudstjeneste for de
mindste børn sammen med deres
familier.

Ny sæson begynder 2. september.
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.

torsdag 16. juni kl. 19.00
Sommerkoncert med Søndermarkskirkens Pigekor og organist Lene Ø.
Jungild.

tirsdag 21. juni kl 13.00
Sogneudflugt til Moesgård museum og
Todbjerg sognehus med det broderede
”Mejlby-tapetet”.

kirkebladet

Hvis du ikke går på Søndre Skole; men
bor i Søndermark Sogn, og gerne vil
konfirmeres i Søndermarkskirken, kan
du gå til konfirmandforberedelse sammen med din klasse ELLER du kan
vælge at gå til konfirmandforberedelsen
i Søndermarkskirken.
Læs mere på kirkens hjemmeside, eller
kontakt en af kirkens præster
Tilmelding til konfirmandforberedelsen sker også på hjemmesiden.

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.
Sidste gang inden ferien er den 15. juni.
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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
www.soendermarkskirken.dk

Gudstjenester
maj

-

juni

-

juli

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

Tirsdag 7. juni kl. 16.30
Birgitte Thun
Tumle - spaghettigudstjeneste
Tema: Ånd og ild

Søndag 10. Juli kl. 10.00
Birgitte Thun
7. søndag efter Trinitatis
Matt 10,24-31

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

Søndag 12. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter Trinitatis
Luk 15,11-32

Søndag 17. Juli kl. 14.00
Hannah Lyngberg-Larsen
8. søndag efter Trinitatis
Matt 7,22-29

Mandag 16. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
2. Pinsedag
Joh 6,44-51

Søndag 19. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
4. søndag efter Trinitatis
matt 5,43-48

Søndag 24. Juli kl. 10.00
Trine Kofoed
9. søndag efter Trinitatis
Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8

Søndag 22. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Trinitatis søndag
Matt 28,16-20

Søndag 19. juni kl. 14.00
Lars M. Christiansen, Brandstrup
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 31. Juli kl. 10.00
Trine Kofoed
10. søndag efter Trinitatis
Matt 11,16-24

Søndag 29. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag efter Trinitatis
Luk 12,13-21

Søndag 26. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
5. søndag efter Trinitatis
Matt 16,13-26

Søndag 7. august kl. 10.00
Trine Kofoed
11. søndag efter Trinitatis
Luk 7,36-50

Søndag 5. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
2. søndag efter Trinitatis
Luk 14,25-35

Søndag 3. Juli kl. 10.00
Birgitte Thun
6. søndag efter Trinitatis
Matt 19,16-26

Søndag 14. august kl. 10.00
Birgitte Thun
12. søndag efter Trinitatis
Matt 12,31-42

kirkebladet
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