Kirkebladet

15. februar - 15. maj 2017

Hvor kristen er du?

Søndermarkskirken
kirkebladet

1

www.soendermarkskirken.dk

vejviser
Sognepræster

Åbningstider

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

Kirken er åben alle dage kl. 10-18
Nov. Dec. Jan. Feb. dog kun kl. 10-16

Børn og unge

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.

Sognepræst Birgitte Thun
Præsteboligen, Tyttebærvej 37,
træffes hverdage på tlf. 29 33 62 90
e-post: abha@km.dk
(mandag fri)

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

Sognepræst Trine Kofoed
træffes i kirken efter aftale.
træffes hverdage på tlf. 29 33 64 04
e-post: trkr@km.dk
(mandag fri)

De grønne pigespejdere
Gruppeleder: Bente Møller, tlf. 23246887

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

Menighedsråd

Kirketjenere

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

Formand
SAM Svend Aa. Madsen
Enghaverne 11,
tlf. 30 35 34 24
Næstformand
Jakob Hoffmann
Teglmarken 203,
tlf. 28 78 18 84
Kirkeværge
Tina Kvist Martinsen
Ålekrogen 7,
tlf. 61 65 68 56
Personalekontaktperson Sussi Madsen
Teglmarken 171,
tlf. 27 28 35 42
Ivan J. Kloster
tlf. 24 29 99 70
Jens Jørgen K. Berg tlf. 22 74 61 74
Jens Mosekjær M. tlf. 22 35 05 14
Karen C. Jensen
tlf. 61 78 83 30
Mette S. Sunesen
tlf. 42 91 03 40
Peter Rosenberg
tlf. 61 24 73 65
KIRKERADIOEN
er blevet internetradio.
www.kirkeradio.dk
2

Kordegn

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: sognepræst Birgitte Thun

Hvor kristen
er du?
Allan fortæller: ”Jeg har denne tatovering
fordi det for mig er vigtigt at være synlig
med, hvad jeg tror på. Når folk spørger
til min tatovering, får vi ofte en snak om
kristendom tro og Gud. Og så er det for
at minde mig selv om det, at jeg er reddet af Gud, Saved by Jesus.”
Hvor kristen er du? – sådan har journalister spurgt på dr.dk Danmarks Radios
hjemmeside i efteråret, samtidig med
programserien 1000 års tro på DR K.
Fra sporten kender vi journalistens
spørgsmål til håndboldtræneren, hvor
skuffet er du over at Ungarn slog jer ud
af VM i dag? Krigskorrespondenten i
Syrien bliver spurgt: Hvor katastrofalt
er det at ISIS har erobret Aleppo?
Konfirmanden spørger mig: På en skala
fra 1-10, hvor vigtigt er det at kunne Fadervor? Hvor vild er du med risengrød?
Når der bliver spurgt ’hvor meget?’
og hvor lidt? Så forventes der eksakte
svar: 3,5 kg, eller kun 125 gram.
Eller man kan gradbøje glæden: Lidt
glad, ret glad, meget glad eller megaglad, hvis man da ikke er ligeglad.
Men spørgsmålet ’hvor kristen er du’,
kirkebladet

Edith Kriegbaum Sørensen, 83, Brombærvej
Det er altså slet ikke nemt at svare på.
Hvis man er meget kristen, så læser
man i bibelen og beder bordbøn, man
skal også gå i kirke, hvis man kan holde

ud til det. Men siden jeg har fået rollator, så går det ikke så let, selvom jeg
kan få kirkebil. Så ser jeg gudstjenesten
i fjernesynet (Søndag kl. 14 på DRK,
red.) eller hører højmessen i radioen
(P1 søndag kl. 10.00, red.). Man kan
godt læse i bibelen og gå i kirke, selvom
man ikke er døbt. Man kan jo ikke selv
bestemme om man er blevet døbt. Når
man er kristen skal man være mod andre som man ønsker, de skal være mod
en selv. Jeg havde en faster som var meget troende, men hun gik meget stille
med dørene med det. Hun læste i Indre
Missions tidende. Hun var sygeplejerske og havde et miniplejehjem, hvor
min farmor kom over da hun blev 92.
Jeg var det yngste barnebarn, og mens
hun boede i huset ved siden af os, skulle jeg komme over til hende og synge
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forudsætter at ’kristen’ kan gradbøjes.
Men måske er det kun mig, der har det
svært med det spørgsmål. Derfor har jeg
spurgt et par stykker som har deres gang
i Søndermarkskirken, hvad de tænker
om spørgsmålet: Hvor kristen er du?:

for hende, det var altid Befal du dine
veje. Min faster hjalp også ved fødsler,
og når hun så, at det var en fattig familie, kom hun med en pakke med sengetøj og tøj til den nyfødte. Hun gjorde
mod andre som hun ønskede de skulle
gøre mod hende.

Allan Wiinberg, 30, Guldblommevej
Det spørgsmål får jeg tit, når jeg siger,
at jeg er kristen.
Jeg oplever ofte, at folk der ikke har det
store kendskab til tro og kirke, folk der
er nysgerrige og spørger så, hvor kristen
er du. For folk søger svar. Jeg mener ikke
man kan gradbøje spørgsmålet, enten så
tror man eller også tror man ikke.
Jesus siger, at selv en tro på størrelse
med et sennepsfrø er stor nok til at
flytte bjerge.
Hvad svarer du når du får spørgsmålet
hvor kristen er du?
Det er lidt forskelligt. Det kommer an
på om det er folk der er kirkevante.
Hvis det er folk, der ikke er kirkevante, prøver jeg at forklare at det ikke
kan måles og vejes, som når man træder op på en badevægt og kan se hvor
meget du vejer. Jeg prøver at forklare
kirkebladet

dem at jeg har et personligt forhold til
troen, at jeg personligt tror på at Jesus
er min og alles frelser.
Hvad mener du med personligt?
Det er en sandhed i mit liv, jeg mener
jo at uanset om du tror på det eller ej,
så er Gud Skaberen og Jesus er frelseren
uanset hvordan vi forholder os. Jeg har
så valgt, at tro på at det er gældende for
mig og jeg har taget aktivt stilling til at
det betyder noget for mig. Det har ikke
nogen hokuspokus historie, andet end
jeg tror det er rigtigt. Derfor vælger jeg
at prøve på at fokusere på Gud.
Jeg er vokset op i en familie, som ikke
er kirkevant eller tros-interesserede.
Jeg er selv kommet ind i kirkemiljøet.

Jan Carstens, 49, Glentevej
Det kan man ikke stille, det spørgsmål, for det kan ikke måles og vejes.
Man kan ikke gradbøje kristen. Enten
er man det eller også er man det ikke.
Hvordan er man så kristen?
Det er noget man ved med sig selv,
derfor kan andre slet ikke vurdere, om
man er meget eller lidt kristen.
Hvad vil du selv vurdere?
AT det er et dumt spørgsmål!
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Skal man være døbt for at være kristen?
Ja, det tænker jeg umiddelbart. Hvis
man vil praktisere lidt, så kan man jo
gå i kirke, tænke over troen og bede en
bøn en gang i mellem.
Skal man tro for at være kristen?
Mmmmmm ja!
Kan man måle det? -NEJ

Tro og betro
Jeg selv ville ALDRIG stille det
spørgsmål til nogen, hvor kristen er
du! Når nogen spørger mig, beder jeg
om at få præmisserne ridset op: Hvad
skal op på vægten, hvis nul gram betyder at man ikke er kristen og ti kilo
betyder meget kristen. Så må spørgeren fortælle mig, hvor meget en trosbekendelse, og læresætninger vejer.
Hvad mere vil spørgeren veje? Hvor
mange gram vejer så en aftenbøn? daglig bibellæsning? Lystænding? gode
gerninger/næstekærlighed? undlade at
bande? gå i kirke juleaften? At man er
gift i en kirke? At man kan Fadervor
udenad?
Mange mennesker i Danmark har en
tavs tro, uden så mange ord at sætte
på. Tro er betroelse; at betro sit liv til
Gud, at give sig Gud i vold, og det er
noget mellem Gud og den enkelte.
Ønsker man en snak med en præst,
om det at tro, være kristen, hvordan
gør man… er man altid velkommen til
at kontakte os præster. Der er ikke noget der er for stort eller for småt.
www.soendermarkskirken.dk

Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM
Den første søndag i advent tiltrådte
det nye menighedsråd og er, efter det
konstituerende møde, trukket i arbejdstøjet. Jeg ser det nye råd som et
stærkt og harmonisk team med forskelligartede kompetencer – kompetencer som giver mulighed for at videreføre visionen om at være en engageret og aktiv del af livet i Sydbyen, og
derigennem være med til at give plads
og rum for fællesskab og mangfoldighed, i respekt for tradition og med
mulighed for fornyelse.
Et engageret menighedsråd gør det
ikke alene. Vi er i Søndermarkskirken
beriget med et dejligt imødekommende, servicemindet og medlevende
personale her i regnet kirkens præster
- der alle VIL kirkelivet. Foruden det
”faste team” skal også nævnes de mange engagerede frivillige, som hjælper til
og tager ansvar – et uvurderligt stykke
arbejde.
Det får mig til at tænke – lidt højtidelig, ganske vist:
Jeg er stolt af at passe på
og være en del af Vores kirke.
Jeg er stolt, hver eneste gang
jeg enten løber forbi eller kommer i
Vores kirke.
kirkebladet

Jeg er stolt, når jeg oplever gejsten
hos kirkens præster og ansatte,
menighedsråd og frivillige.
Jeg er stolt, når jeg ser at Vores kirke
er en engageret og aktiv del
af livet i Sydbyen
– et liv i alle aldre og alle ugens dage.
Mellem jul og nytår dumpede et nyhedsbrev i min postkasse fra Sydbyens
lokale byrådsmedlem, Mads Panny. I
brevet nævnes nogle af Sydbyens udfordringer, men fremhæver også et rigt
og varieret tilbud af fritidsaktiviteter
for børn og unge herunder bl.a. FDF
i Søndermarkskirken samt de mange
andre aktiviteter som tilbydes i Vores
kirke. Uden at blive politisk, ser jeg
det som et særdeles positivt tiltag, at
en politiker ser sig selv som et lokalt
byrådsmedlem i Sydbyen og dermed
være med til at sætte fokus på Viborg
Syd og Søndermark Sogn.
Kirken har brug for DIG og DINE
tanker, så vi i fællesskab kan udvikle
kirkelivet i Sydbyen og samtidig fastholde vores kerne som kirke. Delagtiggør os i Dine tanker - Du er altid
velkommen til at henvende dig til et
medlem af menighedsrådet, kirkekontoret eller kirkens præster.
Søndermarkskirken er en sognekirke
med et levende og varieret kirkeliv.
VELKOMMEN TIL!
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MENIGHEDSMØDE
Søndag den 26. marts.
Umiddelbart efter højmessen, søndag
den 26. marts indbyder menighedsrådet til kirkens årlige generalforsamling i
sognesalen. Her fortæller vi om året der
er gået og om planer for fremtiden – og
hvordan vi bruger dine kirkeskattekroner.
Men det vi allerhelst vil bruge tiden på
– ud over hyggeligt samvær, er at diskutere KIRKE, og her har vi brug for din
hjælp. For hvad mener du om kirken?
Er der noget du savner?
Aktiviteter du kunne tænke dig – og
måske vil hjælpe os med at få op at stå?
Vi har brug for at høre din mening!
Alle er velkomne til et par hyggelige,
informative og forhåbentlig gensidige
inspirerende timer, hvor menighedsrådet er vært ved en sandwich.

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Tirsdag den 21. februar kl. 18.30
Onsdag den 29. marts kl. 18.30
Tirsdag den 25. april kl. 18.30
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.
www.soendermarkskirken.dk

Det sker

Luther filmen
Onsdag den 22. februar kl. 19.00
Vi ser den tysk-amerikanske film
fra 2003, der handler om den unge
munk Martin Luther, der - som alle
andre munke i 1500-tallet - er underlagt paven i Rom. Han har svært
ved at acceptere, at folket og kirken
ser Gud som en, man skal frygte, i
stedet for en, man skal elske. Han
kommer til Rom og får øjnene op
for, hvordan den katolske kirke fungerer, og hvordan den udnytter folks
tro ved at tage penge for syndsforladelse. Han går imod Rom ved at
skrive sine meninger (bl.a. teserne
mod afladshandel) og senere udgive
selve biblen på tysk, så alle kan læse
det. Det bliver begyndelsen til reformationen. Det koster 25 kroner for
film og kaffe.
kirkebladet

Fastelavn

“Fredagseksperimentet”

søndag den 26 februar 2017 kl. 10.00
Søndermarkskirken inviterer alle - små
som store - til fastelavnsgudtjeneste
med efterfølgende tøndeslagning og
hyggeligt samvær hvor menighedsrådet
serverer pølser, saft, kaffe og fastelavnsboller i sognesalen.
Vi begynder med familie gudtjeneste
hvorefter vi slår katten af tønden. Når
sidste pind er slået ned kårer vi dagens
kattekonger og dronninger.
Kom og vær med til en hyggelig dag I
må gerne være udklædte både børn og
voksne. Alle er velkomne

laver Påskeeksperimenter.
Vi vil eksperimentere med forskellige
materialer. Forvandle papir, pinde, træ,
maling, garn og genbrugsmaterialer til
æg og bevingede væsner. Det gælder
om at være nysgerrig og se hvad materialet bringer med sig af inspiration.
Datoerne er: 10. februar - 3. marts 17. marts og 31. marts i Søndermarkskirkens lokaler i underetagen kl. 15.00
– 17.00. Vi er en flok kreative børn og
voksne som mødes for at hygge os og
sammen eksperimentere med at skabe
sjove ting og oplevelser. Børn i skolealderen er velkommen på egen hånd,
mens yngre børn med fordel kan medbringe en voksen, som kan indgå med
en hjælpende hånd. Vi håber, at familierne i sognet; forældre, bedsteforældre
såvel som onkler og tanter vil bakke
op om aktiviteterne og løbende indgå i
fællesskabet. Har du et barnebarn eller
en bedsteforælder udenfor sognet, er du
også velkommen til at medbringe. Det
er gratis for børn, mens de fremmødte
voksne betaler 10 kr. til kaffe-/materialekassen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Intro til kristendom
Onsdag den 1. marts kl. 19.00
Ved Iben Krogsdal og hendes salmer
Kom, lyt og syng med på nye salmer i
kirken. Arrangementet slutter kl 20.00
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kan lide fra højskolesangbogen og
bind gerne en lille anekdote dertil.
Aftenens ønskekoncert ledsages af
flygel akkompagnement ved Lene
Ø. Jungild pris 25 kr. inkl. kaffe og
snacks. Der kan købes vin, øl og vand
Alle er velkommen

Sogneindsamling
Hvad skal du søndag den 12. marts?
- familiebesøg - brunch
- crossfit - boligjagt?
Gør en verden til forskel. Bliv indsamler for mennesker i nød. På få timer
mellem 11.30 og 14 kan du give fem
familier en køkkenhave.
Meld dig som indsamler på mail til
flemming.stentoft@gmail.com eller
ring til kirkekontoret i åbningstiden.
Der vil være sandwich i Sognesalen fra
kl. 11.30 og 20 ruter at vælge imellem.

Tumlespaghetti
Onsdag den 29. marts kl. 16.30 er der
tumlegudstjeneste for sognets mindste
og deres familier. Tag far, mor, naboer
og jeres bedsteforældre med til en hyggelig eftermiddag i kirken. Vi skal høre
om paradis, sammen lave kundskabens
træ og møde en rigtig slange. Vi skal
selvfølgelig også synge salmer, og spise
pasta m. kødsovs.
Tilmeld jer på sms til: 20281262
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn.

Ønskesangcafe
Torsdag den 16. marts kl. 19.00.
Har du lyst til at synge sammen med
andre i et hyggelig cafe miljø - så er
chancen her
Kom og ønsk lige netop den sang du
kirkebladet
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” Cash og Tapas”
Torsdag den 30. marts kl. 19.30
Koncertaftenen begynder i sognesalen
kl. 18.30 med hyggeligt samvær, hvor
der nydes en tallerken med tapas og en
drikkegenstand (Vin,øl eller vand)
Med udgangspunkt i Johnny Cash’ liv
og fortælling supplerer Dennis Lydom
foredraget med fremførelse af essentielle Johnny Cash sange, akkompagneret af eget guitarspil. Det betyder
ikke blot, at historien bliver fortalt fra
ende til anden, men også at musikken,
der tager udgangspunkt i hele Johnny
Cash’s karriere bliver spillet.
Koncert og Tapas 100 kr. Billetsalg fra
kirkekontoret indtil den 28. marts (af
hensyn til indkøb). Koncertbillet uden
Tapas 60 kr. kan købes ved døren.

Babysalmesang
Onsdag den 19. april kl. 10.30.
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.
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

Fødselsdag
Søndermarkskirken har fødselsdag og
det fejres søndag den 9 april.
Efter gudstjenesten vil der i sognesalen
være en let frokost efterfulgt af kaffe og
kage. Prisen for dette er 35 kr. for voksne - børn og konfirmander er gratis.

mænd, der er blevet bedt om at komme og dele deres oplevelser og erfaringer – men fælles for aftenerne bliver,
at emnerne er ”Mande”-temaer. Det er
fuldstændig gratis at deltage.
Der vil være salg af øl og vand, samt
stå chips og nødder på bordene, men
der skal også smages på forskellig delikatesser, fx den nyeste lokale øl eller
den nyeste baconost.
Kort sagt er du mand og mellem 18 og
99 så må du ikke gå glip af dette nye
tiltag. Det kræver ingen tilmelding,
man møder bare op.
Hold øje med programmet i kirkebladet eller på hjemmesiden. Du kan også
smide et like på facebooksitet MandeMøde – der vil der løbende være informationer og opdateringer.

sender tæpper m. m. til Hviderusland,
Ukraine og Rumænien I 2016 afleverede
vi ialt 44 tæpper og mange strikkede
bluser - sweatre - sokker - huer. Hvis du
hellere vil strikke derhjemme, modtager
vi også gerne det færdige strik. Vi kan
også altid bruge garn, så hvis du har noget, liggende, så kig forbi kirkekontoret
med det. Birgit Poulsen.

MANDEMØDE
Nu skal mændene have deres eget fællesskab i kirken.
Fra april 2017 vil der månedligt blive
arrangeret en række aftenener med relevante temaer i Søndermarkskirken i Viborg. Mænd i alle aldre er velkommen.
Det foregår om aftenen i Søndermarkskirken fra klokken 19.00 til 21.00
og første gange er den 10. april 2017.
Her vil værten Allan Wiinberg tage
godt imod og byde velkommen.
Hver gang vil der være oplæg fra nogle
kirkebladet

Spaghettigudstjeneste.

Vi mødes for tiden ca. 10 - 15 personer
hver tirsdag fra kl. 14 - 16 i Sognesalen.
Vi hygger, snakker, synger og strikker;
men det er ikke nødvendigt at strikke for
at være med, så kom og hyg dig sammen
med os, der er ikke tilmelding. En gang
om året kommer der en fra foreningen
”Dienesmindes venner” i Skive, som

Børnefamiliegudstjeneste
Tirsdag den 25. april kl. 17.00
Kom og vær med til en hyggelig familieaften med gudstjeneste, kreative aktiviteter og fællesspisning.
Der bliver en børnevenlig gudstjeneste
med en fortælling om ”påskens engle”.
Efter gudstjenesten vil der naturligvis
være pasta og kødsovs i Sognesalen.
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn.
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Åben Café

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.
Skriv til soendermark.sogn@km.dk

Reformationskoncert
Torsdag den 18. maj kl. 19.30 i Viborg Domkirke
Søndermarkskirkens Pigekor synger
sammen med Asmild kirkes pigekor og
Domkirkens Ungdomskor. Musik med
tekster af M. Luther samt forårssange.
Entré: 50 kr.

Som bosiddende i Søndermarkens sogn
gennem de sidste to år har jeg ved flere
lejligheder været til både gudstjeneste
og koncerter i den smukke kirke.
Da jeg i en periode med omstilling i

arbejdslivet fik mulighed for at komme i praktik som kirke-og kulturmedarbejder hos Rosa Lykke Yde, blev jeg
rigtig glad og havde fra dag 1 en rigtig
god fornemmelse af at det var et godt
sted jeg var havnet. Alle medarbejdere
bød mig velkommen og fik mig til at
føle mig hjemme, tak for det.
Mange tror, at kirken kun lever søndag
formiddag under gudstjenesten. Men
de vil blive klogere, hvis de kommer i
Søndermarkskirken. Her bydes på forskellige aktiviteter i ugens løb: Babysalmesang, tumlegudstjeneste, åben cafe,
seniorfredag, sangaften, kor koncert.
Ind imellem var jeg på sidelinjen, andre
gange fik jeg lov at gå til hånde.
Den bedste opgave har været at hjælpe til med at samle julegaver ind til
trængte børn i sognet. Det var dejligt
at mærke, hvor mange der bakkede op
og kom med gaver, hjemmesyede huer,
osv. Jeg lavede julemandens værksted i
kælderen og pakkede gaver ind til børn
i alderen 0-15 år.
Jeg har fået øjnene op for, hvor mange
sammenhænge man skal indgå i som
kirke-og kulturmedarbejder. Logistik og
koordinering af de frivillige, afholdelse af
særgudstjenester, andagter og diverse aktiviter i kirken, pr-arbejde, osv. Et i sandhed alsidigt arbejde. Tak til dig, Rosa,
fordi du tog dig tiden til at have mig
som praktikant. Jeg har sagt ja til at være
frivillig i Søndermarkskirken og vil glæde mig til at komme i kirken fremover.
Louise Marcussen
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De 6 musikalske mænd synger sig direkte ind i hjertet på publikum med et imponerende, vellydende og varieret repertoire, hvor egne kompositioner går hånd
i hånd med innovative udgaver af nogle
af tidernes mest gedigne sange. Basix
spænder vidt - fra funklende klare ballader og rørende sange til hårdtsparkende
og medrivende pop-og R’n’B-numre.
Med shows karakteriseret af stærke vokale præstationer, humor og nærvær,
har fyrene overvældet deres publikum i
hele verden ved et utal af koncerter.
Billetter á 150 kr. købes på ticketmaster.dk

BASIX
tirsdag den 30. maj kl. 19.30
Vokalpop i verdensklasse med ”BASIX”
Med hele syv internationale CARAawards i bagagen, bl.a. for “Bedste Europæiske Album” og “Bedste Julealbum”,
placerer Basix sig som én af de absolutte
sværvægtere indenfor vokalmusikken.
kirkebladet

Praktikant
i Søndermarkskirken

Kalender
onsdag 22. februar kl. 19.00

søndag 26. marts kl. 11.30

tirsdag 25. april kl. 17.00

Filmaften. Vi ser den tysk-amerikansk
film fra 2003 om Martin Luther.

Umiddelbart efter højmessen inviteres
alle til menighedsmøde i Sognesalen.

Spaghettigudstjeneste. En børnefamiliegudstjeneste om påskens engel.

fredag 24. februar kl. 18.00

onsdag 29. marts kl. 16.30

mandag 8. maj kl. 19.00

Seniorfredag, efter middagen fortæller
rundviser Hans Frederiksen fra Jenle
om Jeppe Aakjær.

Tumlespaghettigudstjeneste for sognets mindste, om slangen i paradis.

Mandemøde for mænd i alle aldre,
med relevante mandetemaer og prøvesmagning af delikatesser.

torsdag 30. marts kl. 19.30
søndag 26. februar kl. 10.00

Torsdag 18. maj kl. 19.30

Fastelavnsfejring med gudstjeneste og
tøndeslagning.

”Cash og Tapas” Et koncertforedrag
med Dennis Lydom. Bestil Tapas til
kl. 18.30 i Sognesalen.

onsdag 1. marts kl. 19.00

fredag 7. april kl. 18.00

Intro til kristendom ved Iben Krogsdal
og hendes salmer.

Seniorfredag, efter middagen er der
foredrag ved Flemming Bjerregaard
Johansen ”Min tid som betjent”

tirsdag 30. maj kl. 19.30

søndag 9. april kl. 10.00

Senior-Fredag

Søndermarkskirken fejrer fødselsdag
med frokost og hygge i Sognesalen

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.

Søndermarkskirkens pigekor medvirker ved Reformationskoncert i Viborg
Domkirke

Vokalkoncert med Basix. Billetter á
150 kr. købes på ticketmaster.dk

fredag 10. marts kl. 18.00
Seniorfredag, efter middagen fortæller
Oskar Krogsgaard ”Den stråtækte skole”

søndag 12 marts kl. 11.30
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

mandag 10. april kl. 19.00

torsdag 16. marts kl. 19.00.

første mandemøde for mænd i alle
aldre, med relevante mandetemaer og
prøvesmagning af delikatesser.

Ønskesangcafe hvor alle kan byde ind
med sangforslag og anekdoter.

fredag 21. april kl. 18.00

fredag 24. marts kl. 18.00
Seniorfredag, efter middagen er der
Quizaften ved Finn Hessellund.

kirkebladet

Seniorfredag, efter middagen er der
Sang og Musik ved kirkens organist
Lene Østergaard Jungild.
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Viborg Natkirke, i Domkirken
Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
3. mar. - 7. apr . - 5. maj
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

Gudstjenester
februar

-

marts

-

april

-

maj

Søndag 19. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
Søndag seksagesima
Mark 4,1-20

Onsdag 29. marts kl. 16.30
Birgitte Thun og Rosa Yde
Tumle-Spaghettigudstjeneste
Tema: Slangen i paradis

Tirsdag 25. april kl. 17.00
Birgitte Thun og Rosa Yde
Spaghettigudstjeneste
Tema: Påskens engel

Søndag 26. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Fastelavns søndag
Matt 3,13-17 - FASTELAVN

Søndag 2. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Mariæ bebudelses dag
Luk 1,26-38

Søndag 30. april kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter påske
Joh 10,11-16

Søndag 5. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag i fasten
Matt 4,1-11

Søndag 9. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Palmesøndag
Matt 21,1-9 - FØDSELSDAG

Søndag 7. maj
kl. 9.00 Birgitte Thun
kl. 11.00 Trine Kofoed
KONFIRMATION

Søndag 12. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag i fasten
Matt 15,21-28 - SOGNEINDSAM.

Torsdag 13. april kl. 10.00
Birgitte Thun,Skærtorsdag Matt 26,17-30
Fredag 14. april kl. 10.00
Birgitte Thun, Langfredag Matt 27,31-56

Fredag 12. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
Store bededag
Matt 3,1-10

Søndag 19. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i fasten
Luk 11,14-28

Søndag 16. april kl. 10.00
Trine Kofoed, Påskedag Mark 16,1-8
Mandag 17. april kl. 10.00
Trine Kofoed, 2.påskedag Luk 24,13-35

Søndag 14. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
4. søndag efter påske
Joh 16,5-15

Søndag 26. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
Midfaste søndag
Joh 6,1-15 - MENIGHEDSMØDE

Søndag 23. april kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter påske
Joh 20,19-31

Søndag 21. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
5. søndag efter påske
Joh 16,23b-28

kirkebladet
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